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Година и място на раждане 
 

1958 г., София 

Семейно положение 
 

женен, 1 дете 

Месторабота 
 

Българска академия на науките 

Висше образование 
 

Софийски у-тет “Св. Кл. Охридски”, специалност химия,1981 г.  

Научни степени и звания 
  

професор (ст.н.с. I ст.)  2002 г., Институт по обща и неорганична химия – БАН 

 доцент (ст.н.с. II ст.)  1996 г., Институт по обща и неорганична химия – БАН 

асистент (н.с.)  1984 г., Институт по обща и неорганична химия – БАН 

доктор на науките  2001 г., Институт по обща и неорганична химия – БАН 

доктор  1990 г., Институт по обща и неорганична химия – БАН 

Основни специализации 
 

1. Институт по катализ, Новосибирск, Русия, 1985 г., 6 месеца 

  2. Университет “П. и М. Кюри”, Париж, Франция, 1990, 1 год. 

  3. Университет Мюнхен, Германия, 1998 г., 1 год. (Хумболтова 
стипендия)  

Научни публикации 
 

205   

в списания с IF  185 

глави от книги  4 

други  16 

Цитирания (без автоцитирания) 
 

> 8300  

по Web of Knowledge  ~ 6000 

Н-индекс  45 (41 по ISI – author finder, 42 по Scopus) 



 

Ръководство на проекти 
 

17 

р-л на ЦВП  2 проекта (Mission и Union) 

р-л научен проект от чужбина  5 проекта (финансирани от ЕК, НАТО, фондация А. фон 
Хумболт) 

р-л научен проект в страната  10 (ФНИ,  Рила) 

Научно-експертна  
дейност 

 
2008–2012 г. - председател на Експертния съвет за млади учени 
към ОС на БАН  

  2004–2010 г. - член на Специализирания научен съвет по 
неорганична и аналитична химия към ВАК 

  2013-2016 г. председател на Постоянната научно-експертна 
комисия по природни науки към Фонд "Научни изследвания" 

  2014, 2016 г. - член на панел "Природни науки" на програма 
Идеи на ЕК  

Административно- 
управленски опит 

 
1981–1984 г. – началник смяна в СХК “Девня” 

  от 2005 г. – р-тел Направление в на Института по обща и 
неорганична химия - БАН 

  2004–2012 г. – член на Общото събрание на БАН  

  2004–2012 г. – директор на Института по обща и неорганична 
химия - БАН 

Гост-професор  
 

9 пъти поканен професор в Университет “П. и М. Кюри”, Париж, 
Франция; Университет в Каен, Каен, Франция; Университет в 
Каляри, Каляри, Италия.  

Области но професионален 
интерес  

 
адсорбция, катализ, химия на повърхности, вибрационна 
спектроскопия, порести материали.  

По-важни научни  
 

2006 г. – диплом от СУБ за високи научни постижения 

награди и отличия  2009 г. – награда Питагор за утвърден учен 

  2012 г. – член-кореспондент на БАН  

  2007 г. – Доктор хонорис кауза на Университета в Каен 

  2011 г. – член на Academia Europaea 

   

   

Електронна поща  kih@svr.igic.bas.bg 

Web страница  http://www.igic.bas.bg/kux.html 

Дата  Март, 2017 

 


