
Награда на Столичната община за най-добър млад учен на 
Софийския университет "Св. Климент Охридски" 

 
 
Лауреатът за 2017 година е доц. д-р Иван Свиняров от катедра 
„Органична химия и фармакогнозия“ във Факултета по химия и 
фармация. 
 
През 2012 г. постъпва като редовен докторант в Катедрата по 
органична химия и през 2015 г. защитава успешно дисертация за 
образователната и научна степен „доктор“ в областта на синтеза, 
стереохимията и радикалоулавящите свойства на разнообразно 
заместени бензопиранонови системи. През 2013 г. е избран за 
асистент, две години по-късно – за главен асистент в катедра 
„Органична химия и фармакогнозия“. От 2017 г. д-р Иван Свиняров е 
доцент в катедра „Органична химия и фармакогнозия“. 
 
Започва работа в Групата по хетероциклена химия още като студент. 
Бързината в усвояването на знания и отдаденост го превръщат в 
ценен член на екипа и водят до включването му в редица научно-
изследователски проекти. Реализирал е специализации в 
Университета по приложна химия на град Аален, Германия, и в 
Чешката академия на науките в Прага.   
 
Сред основните достойнства на научната дейност на доц. д-р 
Свиняров е провеждането на фундаментални и приложни 
изследвания с йонни течности – важен елемент от така наречената 
„зелена химия“, обект на интензивни изследвания в световен мащаб. 
С въвеждането на този клас съединения в индустрията се 
минимизира екологичният риск и се спестява енергия от 
съпътстващите ги процеси. 
 
Автор и съавтор е на 26 научни съобщения в 17 международни и 8 
български научни издания и на една глава в книга. Забелязани са 129 
цитата на негови публикации в реномирани научни списания. 
Участвал е в 43 национални и международни научни форуми, на 
които са представени 76 устни доклади и постери, от които доц. 
Свиняров е презентиращ автор на 21.  
 
От 2013 до 2017 г. успешно води семинарни занятия и 
експериментални упражнения по органична химия и хроматография. 
Разработва и ръководи двусеместриален курс упражнения и 



семинари по фармакогнозия. От 2016 г. води лекции по 
фармакогнозия и биологично активни вещества.  
 
Доц. Иван Свиняров е удостояван четири пъти с наградата на научни 
постижения на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и с 
Грамота за високи научни постижения в конкурса на Съюза на 
учените в България „Високи научни постижения в дисертации през 
2015 г.“. 
 
 
  
 
 
 


