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АВТОБИОГРАФИЯ  
 
 ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Име:  Данчо Любенов Йорданов 

Дата на раждане: 13-ти Ноември 1977 г., гр. Шумен  

Националност: Българин 

e-mail: danchoyordanov@gmail.com 

Тел. +359887937093 

Служебен адрес: Институт по органична химия с център по фитохимия, ул.“Акад. Георги 

Бончев“, Бл. 9, 1113, София. 

Изследователска област: Органична химия, Синтез и изследване на молекулни 

превключватели (азо съединения, Шифови бази, производни на кумарина, производни на 

фталимида, производни на 7-хидроксихинолина, родаминови производни) в основно и 

възбудено състояние, Органична спектроскопия (УВ-В, Флуоресцентна, Инфрачервена и ЯМР 

спектроскопии), Кинетика и механизъм на фотохимичните превръщания. 

 

 ОБРАЗОВАНИЕ 

2006-2010   Доктор, Химикотехнологичен и Mеталургичен Университет, завършена редовна 

докторантура по научна специалност  5.10 - Химични технологии, София, 

България.  

  

2004-2005   Магистър, Химикотехнологичен и Металургичен Университет, Факултет по 

Биотехнологии, Специалност: Биотехнологии и защитена степен магистър, 

София, България. 

 

1999-2003   Бакалавър, Химикотехнологичен и Металургичен Университет, Факултет по 

Органични Химични Технологии / Ограничен синтез и горива, София, България.  

 

 

 ЗАЕМАНИ АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ 

2015 – до сега:  Главен асистент към лаборатория ”Химия и биохимия на белтъци и ензими”  

Институт по органична химия с център по фитохимия, София, България. 

 

2011 – 2015     Асистент към лаборатория ”Химия и биохимия на белтъци и ензими” Институт 

по органична химия с център по фитохимия, София, България. 

 

 СТИПЕНДИИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА 

1.1.2009– 1.10.2009  

Университет Minho – Португалия 

1.03.2005 – 1.09.2005 

Университет Patras – Гърция. 

  

 ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И НАУЧНА АКТИВНОСТ  

Лабораторни умения: 

 Умения в синтеза, изолирането и пречистването на органични хромофори (азо 

съединения, Шифови бази, производни на кумарина, производни на фталимида, 
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производни на 7-хидроксихинолина, родаминови производни). Установяване на 

структурата с ЯМР, ИЧ и Масспектрометрия; 

 Много добър опит в изследването на фотофизичните свойства на молекулните 

превключватели чрез оптични методи: УВ-В и Флуоресцентна спектроскопия 

(Steady-state and Time-resolved). Измерване на абсолютен квантов добив на 

флуоресценция с интегрираща сфера. Подготовка на пробата за анализ, измерване 

и валидиране на резултатите; 

 Умения за работа с custom made set up апаратура на Ocean Optics с оптични влакна 

за изследване на кинетиката на фотоизомеризация и други фотохимични процеси 

на фотодинамика и релаксация;  

 Опит при работа с ИЧ и ЯМР спектрофотометри. Подготовка на пробата за анализ, 

измерване и валидиране на резултатите; 

 Умения за получаване на наноразмерни и микроразмерни филми с центрофужен 

метод (spin coating) и чрез вакуумно отлагане. Измерване на дебелини с 

профилометър. Изследване на филмите чрез оптични методи (УВ-В и 

флуоресцентна спектроскопия); 

 

 

Компютърни и езикови умения: 

 Много добри умения за работа с научен софтуер: ChemOffice, Origin, Grams, 

MestRe Nova.  

 Владеене на Английски език- писмено и говоримо. 

 

Презентационни и социални компетентности: 

 Умения за планиране и приоритизиране на работният процес, търсене на решения, 

последователност и своевременна реакция  

 Гъвкавост и приспособимост, умения за работа в екип, комуникативност  

 Желание за реализация на личния потенциал и допринасяне за екипните цели, 

умениия да се уча от грешките си и да приемам контруктивна критика 

 

 

 УЧАСТИЕ И РЪКОВОДСТВО НА ПРОЕКТИ 

Национални проекти: 

 

 ФНИ ДН09/10 от 2016 г. “Трансфер на сигнал в молекулната електроника чрез 

тавтомерен пренос на протон: малки молекули с роботизирани функции (MolRobot)” 

 

   Вътрешно университетски проекти по НИС:  

 
 ХТМУ Проект №820 - финансиран от научни изследвания “Биометанизация на 

замърсители в отпадъчните води”.     

 

 ХТМУ Проект №825 - финансиран от научни изследвания “Създаване на 

интелигентни биосензори за определяне на микотоксини”. 

   

 ХТМУ Проект №10566 - вътрешно институтски план “Методи и средства за 

интензифициране обработката на вълнени влакна с приложение на ензими”. 

   

 ХТМУ  Проект №10358 - вътрешно институтски план. “Проучване върху 

възможностите за приложение на ензими във високоенергийна среда от ултразвук за 

био-разграждане на кератина при обработка на вълнени текстилни материали”. 


