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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

от проф. дхн Соня Дамянова Иванова 

Институт по катализ, Българска академия на науките 

 

по конкурса за доцент в професионално направление 4.2 Химически науки, научна 

специалност 01.05.16 “Химична кинетика и катализ” за нуждите на лаборатория “Нови 

каталитични материали и наноразмерни катализатори”, по тематично направление 

“Формиране и свойства на повърхността на нанесени метали/металоксидни 

каталитични материали”, обявен в ДВ бр.85/03.11.2015 

 

В конкурса за доцент участва само един кандидат - гл. асистент д-р Мая Георгиева 

Шопска, която работи в лаборатория “Нови каталитични материали и наноразмерни 

катализатори”, Институт по катализ (ИК), БАН. 

Кратки биографични данни  

Главен асистент Мая Георгиева Шопска е завършила Химикотехнологичен и 

металургичен университет, гр. София, факултет “Неорганична технология и 

автоматизация на производството” през 1995 г. с  отличен успех. Дипломирала се е като 

инженер-химик, специалност “Неорганични и електрохимични производства”. През 

1996 г. постъпва на работа в Институт по катализ, БАН, като химик. През 2009 г. 

кандидатката защитава дисертационен труд на тема “Формиране и свойства на 

металната фаза в нанесени кобалтови и кобалт-паладиеви катализатори с приложение 

при хидрогенирането на въглероден оксид”. От 2010 г. тя заема длъжността главен 

асистент в Институт по катализ.  

Член е на различни професионални организации: Федерация на научно – 

техническите съюзи, Съюз на химиците в България, Клуб на българските каталитици и 

European Association for Chemical and Molecular Sciences.  

Описание на представените материали 

Гл. ас. Мая Шопска е представила всички необходими документи за участие в 

обявения конкурс: молба, копие от обявата в ДВ от 03.11.2015 г., диплома за завършено 

висше образование, диплома за образователна и научна степен “доктор”, удостоверение 

за трудов стаж, списъци и отпечатъци на научните трудове, както за целия научен 

период (1997-2015), така и за конкурсния период (2010-2015 г.), списък на забелязани 

цитати за периода 1997-2015 г., списъци за участия в национални и международни 

конференции и симпозиуми за периода 1997-2015 г., списък на участия в договори и 

проекти с възложител от и извън страната за периода 1997-2015 г. и справка за 

научните приноси.  
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В резултат на цялата си научна дейност за периода 1997-2015 г. тя е съавтор на над 

60 научни труда, от които 21 са в списания с импакт фактор, и са забелязани общо 50 

цитата до момента на подаване на документите за конкурса.  

За конкурсния период 2010-2015 г. главен асистент Мая Шопска е представила 

следния материал:  

Научни публикации – представени са общо 45, от които 2 приложени труда са 

изпратени до съответните редакции. Следователно, ще бъдат рецензирани 43 научни 

труда, 16 от които са в списания с импакт фактор като: Central European Journal of 

Chemistry (IF=1.329); Minerals Engineering (IF=1.241); Reac. Kinet., Mech. Catal. 

(F=1.104); Hyperfine Interactions (IF=0.447); Bulg. Chem. Commun. (IF=0.201) и др. 

Всички публикации на гл. ас. Мая Шопска са в съавторство като  в 12 е посочена като 

автор за кореспонденция, а в 10 тя е първи автор. Работата и в съавторство с голям 

колектив от колеги е обяснимо, тъй като обектите на научните интереси на 

кандидатката изискват интердисциплинарни умения, респективно специалисти от 

различни физични и химични научни направления, участващи в синтеза и 

охарактеризиранете на изследваните обекти. В потвърждение на последното са 

представените разделителни протокола (4 бр.), където е посочен нейният принос.  

- Забелязани са 35 цитата върху представените трудове за конкурсния период от 

общо 50 цитата. 

- Участие в научно-изследователски проекти – за периода 2010-2015 г. 

кандидатката има участие в работни колективи на 7 международни проекта по линията 

на ЕБР от общо 19, на 1 от които тя е ръководител. Тези договори са в сътрудничество 

основно с Институт по физикохимия - гр. Букурещ, Румъния, Институт по химия, 

технология и металургия към Сръбската академия на науките и изкуствата - гр. 

Белград, Институт по геотехника към Словашка академия на науките - гр. Кошице, 

Институт по материали към Университета на Севиля, Испания. Тя участва в 9 договора, 

финансирани от Фонд “Научни изследвания”. Участието на кандидатката в такъв голям 

брой проекти е доказателство за това, че тя е желан партньор, имайки предвид нейните 

експертни качества в областта на инфрачервена спектроскопия и хемисорбция.  

- Участие в научни форума – за конкурсния период са регистрирани 19 участия в 

национални конференции от общо 35 и в 40 международни от общо 66, където са 

представени основно постерни доклади. Тази статистика говори за умението гл. ас. 

Шопска да общува и дискутира резултатите си в научната общност. 

Основни научни и научно-приложни приноси на кандидата 

Основните научни приноси на гл. ас. д-р Мая Шопска са представени коректно в 

представената научна справка, отразяващи внимателно личните приноси на кандидата, 

които са свързани основно с охарактеризиране на повърхността на нанесени метални и 

металоксидни катализатори, използвайки компетентно методите на хемисорбция на 
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различни молекули (CO, H2) и трансмисионна и дифузно-отражателна инфрачервена 

спектроскопия и установяване на връзката между техните повърхностни и каталитични 

свойства в реакциите на хидриране и окисление на СО и окисление на бензен. Важно е 

да се подчертае, че в изследванията на каталитичното поведение на образците като 

основен метод е използван in situ дифузно-отражателна инфрачервена спектроскопия, 

за което няма съмнение, че гл. ас. Мая Шопска е много добър специалист. За по-точно 

интерпретиране на получените резултати те са сравнени и с данни от други 

физикохимични методи за охарактеризиране на каталитични материали: дифракция на 

рентгенови лъчи, температурно програмирана редукция, Мьосбауерова спектроскопия, 

рентгенова фотоелектронна спектроскопия, сканираща и трансмисионна електронна 

спектроскопия, диференциален термичен анализ и др. В това отношение резултатите 

напълно покриват тематиката на обявения конкурс, а именно “Формиране и свойства на 

повърхността на нанесени метали/металоксидни каталитични материали”.  

Поради подробно и коректно описаната научна справка на гл. ас. д-р Мая Шопска, 

бих желала да представя само някои основни научни приноси, отнесени към 

изследването на различни каталитични системи, които са лично дело на кандидата, 

както в експерименталната част, така и при оформянето и написването на статиите: 

1. Намерена е връзка между вида на средата (инертна/окислителна/редукционна) 

на предварителната обработка на прекурсори на монометални и биметални кобалт-

паладиеви катализатори, нанесени върху различни носители (Al2O3, SiO2 и TiO2), и 

повърхностните свойства на тези катализатори. (тр. 6, 7, 22 и 36): 

- Направен е опит за създаване на  метод за сравнителна оценка на относителния 

дял на метала Pd или Co на повърхността на катализаторите, като е използвана 

комбинация от различни методи: хемисорбция, модифициран метод на ТПР, РФЕС и in 

situ ИЧС на адсорбиран СО;  

- Установено е, че металната дисперсност в биметални Co-Pd катализатори, 

предварително третирани в инертна или окислителна атмосфера, намалява с 

повишаване температурата на редукция, което е противоположно на това, което се 

наблюдава за образците, директно третирани в редукционна атмосфера, независимо от 

по-ниските и стойности. Този ефект е силно изразен за биметален катализатор, нанесен 

върху носител TiO2, което е отдадено на ефекта на силно взаимодействие носител-

нанесен метал, водещо до обогатяване на повърхността с Co. 

2. Изследвани са състава, физикохимичните и каталитични свойства на 

наноструктурирани материали на базата на желязо-съдържащи образци, получени 

биогенно от неутрофилни желязо-бактерии в природни и лабораторни условия (тр. 10, 

15, 18, 24, 31, 35, A, B и С):  

- Изследвано е влиянието на вида на средата (Адлер, Лиске и Федоров), 

необходима за култивирането на  бактериите Leptothrix при получаването на образци от 
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биогенно желязо, върху тяхната каталитична активност в реакцията на окисление на 

СО. Установено е, че високата активност на образците при по-висока реакционна 

температура (2500С), като най-активен е образец Адлер, е свързана с фазовите преходи 

на -FeOOH и -FeOOH (наблюдавани при 2000С) съответно до - и -Fe2O3 при 2500С. 

За -Fe2O3, получен чрез трансформация на биогенен FeOOH, е регистрирана по-добра 

каталитична активност.  

- В присъствие на бактерии е доказано, че се образуват значително по-големи 

количества железни оксихидроксиди. Това е установено при сравняване фазовия състав 

и физикохимичните свойства на образци от биогенно желязо, получени лабораторно в 

присъствието на различни хранителни среди (Адлер, Лиске, Федоров, Виноградски и 

др.), с контролни проби, получени в същите култивационни среди, но в стерилни 

условия.    

- При in situ изследване каталитичното поведение на синтезирани по различен 

начин желязо съдържащи материали в реакцията на окисление на СО с помощта на 

дифузно-отражателна инфрачервена спектроскопия е установено, че биогенното 

желязо, получено при култивиране  на бактерии Leptothrix в среда на Адлер, би могло 

успешно да замести получения по химичен път хематит като катализатор в 

изследваната реакция, независимо от различията в първоначалния състав на тези 

материали.  

- Направен е опит за модифициране на влакнест катализатор Pd/Al-Si-O с 

биогенно желязо с цел да се повиши неговата каталитична активност в реакцията на 

окисление на СО, но не e наблюдаван синергизъм между активните компоненти. 

3. Намерена е корелация между метода на получаване и дисперсността на метала в 

нанесени никелови катализатори за хидриране на хранителни масла и за метаниране на 

СО2 с помощта на ИЧС и хемисорбция на водород (тр. 5, 8, 9, 16, 17 и Е). Установено е, 

че: (i) Системата Ni/SiO2, получена в алкална среда, показва оптимално съчетаване на 

значителна редукция и висока дисперсност на никел след редукция при 4300С; (ii) 

Дисперсността на никел в слоести NiO-Al2O3 системи зависи от молното отношение 

Ni/Al=0.5, 1.5, 3.0, като образци с по-високо молно отношение показват по-висока 

дисперсност след редукция при 400 и 4500С, която намалява с повишаване 

температурата на редукция; (iii) Регистриран е по-голям адсорбционен капацитет върху 

промотирани с Ag нанесени върху диатомит Ni катализатори в сравнение с образци, 

промотирани с Cu. 

4. С помощта на хемисорбция на водород и инфрачервена спектроскопия са 

изследвани механообработени материали, т.е. изследвано е влиянието на механичната 

обработка върху състава и свойствата на оливинов пясък, яйчени черупки, както и за 

синтезиране на различни смесенооксидни системи и ферити. Показано е, че в 
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зависимост от времето на механичната обработка през различни фази преминават 

изследваните материали. (тр. 1-3, 11-13, 19-2, 23, 25-27, 29, 32-34) 

Kритични бележки и препоръки към научните трудове на кандидата 

Към научните трудове на гл. ас. М. Шопска не могат да се отправят критични 

бележки, които да засягат тяхната целесъобразност, методичен подход и интерпретация 

на експерименталните резултати. Бих желала да предложа на кандидатката да 

публикува своите научни работи в международни списания с висок импакт фактор, 

особено тези, които са свързани с изследване състава, структурата и приложение на 

модифицираните с биогенно желязо материали. Това ще доведе до по-широко 

популяризиране на резултатите и естествено до по-висока цитирируемост на 

публикуваните данни и разпознаваемост на д-р Мая Шопска в международната научна 

общност.  

Заключение 

Научните приноси гл. ас. д-р Мая Георгиева Шопска, свързани с изясняване 

връзката между състав, повърхностни свойства и каталитично поведение на 

изследваните материали са безспорни. Мая Шопска има изключителен принос както за 

развитието на метода на хемисорбция на различни молекули, така и голям принос в 

развитието и приложението на трансмисонна и in situ дифузноотражателна 

инфрачервена спектроскопия в Институт по катализ. Тя е един от пионерите в дизайна 

на нови материали на основата на биогенно желязо, намиращи приложение както в 

катализа, така и в електрохимията.  

Познавам много добре гл. ас. д-р Мая Шопска. Тя показва умение да работи в 

колектив със собствен принос и идеи. Изключително и трудолюбие и задълбоченост в 

изследователската работа са предпоставка за нейните високи научни постижения. По 

своя обем и качество всички наукометрични показатели на гл. ас. д-р Мая Шопска не 

само отговарят, но и надхвърлят значително препоръчителните изисквания за заемане 

на академичната длъжност „доцент” съгласно Правилника на ИК-БАН за придобиване 

на научни степени и заемане на академични длъжности. 

На основание на горе изложеното препоръчвам с удоволствие на уважаемите 

членове на Научното жури при ИК-БАН и на почитаемия Научен съвет на ИК-БАН да 

присъди на главен асистент д-р Мая Георгиева Шопска академичната длъжност 

“ДОЦЕНТ” по научната специалност 01.05.16 “Химична кинетика и катализ”, 

направление “Формиране и свойства на повърхността на нанесени 

метали/металоксидни каталитични материали” за нуждите на ИК – БАН. 

 

25.02.2016 г.      Рецензент:  

гр. София      (проф. дхн Соня Дамянова) 


