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I. Биографична справка за кандидатите в обявения конкурс  

Единствен кандидат по обявения конкурс е доц. д-р Люба Илиева Генчева от 

Института по катализ – БАН. По-надолу тя ще бъде наричана Илиева, тъй като 

публикува предимно под това име и с него е известна в научните среди.  

Доц. Илиева е родена през 1950 г. в София и е завършила Висшия химико-

технологичен институт (понастоящем ХТМУ) – София, специалност „Технология на 

кожите”, през 1973 г. с отличен успех.  

Научната си кариера започва като химик в Института по органична химия на 

БАН през 1974 г., а след обособяването на Института по катализ през 1983 г. преминава 

в него. Същата година е избрана за н.с. ІІІ ст. През 1987 и 1992 г. е повишена съответно 

в научен сътрудник ІІ и І степен. Хабилитира се през 2003 г. по научната специалност 

01.05.16 „Химична кинетика и катализ". 

През 1979 г. провежда дългосрочна (6 мес.) специализация в Института по 

индустриална химия в Милано - Италия.  

 През 1999 г. защитава кандидатска (понастоящем докторска) дисертация на 

тема "Физикохимични характеристики на някои оксиди на метали от I-я преходен ред 

чрез методите ТПР и ТПД". 

Член e на НС на ИК – БАН от 2007 г. до сега, а през периода 2007-2011 г. е и 

негов секретар. Членува в Клуба на българските каталитици и в Европейската 

федерация на каталитичните дружества.   

В резултат на цялостната си научна дейност Илиева е съавтор на 79 научни 

труда, сред които един патент и една глава от книга. Общият брой на цитатите, 

забелязани до момента на подаване на документите – 1119 – е впечатляващ.  
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II. Общ преглед на представените материали  

За участието си в конкурса доц. Илиева е представила всички необходими 

документи, включващи: (i) молба; (ii) копие от обявата в ДВ бр. 63 от 18.08.2015; (iii) 

автобиография (iv) дипломи за завършено висше образование, за образователна и 

научна степен „доктор” и свидетелство за научното звание ст. н. с. ІІ ст. (доцент); (v) 

удостоверение за трудов стаж; (vi) списък и отпечатъци на научните трудове за участие 

в конкурса, както и общ списък на научните трудове; (vii) справка за участие в научно-

изследователски проекти; справка за участие в международни и национални научни 

форуми, вкл. доказателствен материал; (viii) авторска справка за научните приноси; (ix) 

разделителни протоколи; (x) списък на цитиранията на трудовете, включени в конкурса, 

и (xi) справка за образователна и експертна дейност.   

Следва да се отбележи, че Илиева включва в конкурса само дейности, 

осъществени след придобиване на научната степен доцент през 2003 г.  

ІII. Наукометрични показатели 

Доц. Илиева кандидатства в конкурса с 1 глава от книга  (издателство на Imperial 

College Press - Лондон), 1 патент и 41 научни публикации, като 35 от тях са 

публикувани в списания с импакт фактор. Основната част от трудовете са намерили 

място в едни от най-реномираните международни  каталитични списания, а именно: 

седем статии в Applied Catalysis B: Environmental (IF = 7.440); девет статии в Applied 

Catalysis A: General  (IF = 3.940); пет статии в Catalysis Today (IF = 3.893), две статии в 

Catalysis Communication (IF = 3.320), две статии в Reaction Kinetics Mechanisms and 

Catalysis (IF = 1.170 и по една статия в списанията Journal of Molecular Catalysis, A: 

Chemical (IF = 3.615); и Topics in Catalysis (IF = 2.365). Освен това епизодично са 

публикувани и статии в реномирани списания от сродни области, като Fuel (IF = 3.520);  

Chemical Engineering Journal (IF = 4.321); Materials Chemistry and Physics (IF = 2.259); 

International Journal of Hydrogen Energy (IF = 3.313) и др.  

Илиева е посочена като автор за кореспонденция в 12 от представените работи 

(всички в списания с импакт фактор), което е доказателство не само за значителен 

личен принос, но и за водеща роля в тези изследвания. Това личи и от представените 

разделителни протоколи, в които съавторите отбелязват основния или съществен 

принос на Илиева.  

Върху представените научни трудове, публикувани през и след 2004 г., вече са 

забелязани 481 цитирания, предимно от чуждестранни автори и в работи, публикувани 

в реномирани списания. Цитирани са статиите, публикувани в списания с импакт 
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фактор, като две от тях са получили по над 50 цитирания. От 481 цитата, 182 са на 12-те 

статии, в които Илиева е автор за кореспонденция. Индексът по Хирш на представените 

научни трудове е 14. 

Наукометричните данни на кандидата многократно надхвърлят националните 

(макар и неясни) критерии за заемане на академичната длъжност професор. Освен това 

са изпълнени специфичните изисквания на Института по катализ за заемане на тази 

длъжност.  

Искам да отбележа, че общият брой на работите, на които Илиева е автор и 

съавтор (79), е около два пъти по-висок от броя на работите, представени за участие в 

конкурса. Тези работи са цитирани 1119 пъти и H-индексът им е 19. 

ІII. Други дейности 

От значение за конкурса са и следните дейности на Илиева:  

3.1. Участие в научни проекти. За периода след 2003 г. Илиева е ръководител на 

четири и участник в два проекта по NATO и COST, както и ръководител на пет и 

участник в пет национални проекта. Освен това участва в 13 проекта по ЕБР като е 

ръководител на 8 от тях.  

3.2. Участие в научни форуми. Илиева има регистрирани 94 участия в 

международни научни форуми (от които 9 изнесени доклада, предимно на мероприятия 

по COST) и 17 участия в национални научни форуми.  

3.3. Обучение на докторанти. Илиева е била консултант на двама успешно 

защитили докторанта. Консултирала е и един докторант от Испания.  

3.4. Лекционна дейност. Илиева има и епизодична лекционна дейност, която се 

изразява в 3 лекции пред представители на Saudi Basic Industries Corporation и 2 лекции 

по проект BG051PO001-3.3.0, целящ подпомагане на млади учени. 

3.5. Експертна дейност. Илиева е била оценител на проекти за ФНИ и член на 

международно жури за защита на дисертация в чужбина.  

3.6. Сътрудничество с учени от страната и чужбина.  Формирането на доц. д-р 

Илиева като учен е благоприятствано от съвместната и работа с водещи изследователи 

от страната и чужбина, като: проф. Табакова и проф. Андреева (ИК), проф. М. Абрашев 

(СУ), д-р J. Sobczak (Варшава, Полша), д-р R. Zanella (Мексико), д-р A.M. Venezia 

(Палермо, Италия) и др. 

Илиева притежава Грамота за приноси в изграждането и развитието на 

Института по катализ. 
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IV. Обща характеристика на научно-изследователската и научно-приложната 

дейност на кандидата  

Преглед на представените материали показва, че кандидатът има ясно изразена 

тематика от областта на хетерогенния катализ. Авторската справка е подготвена 

компетентно и е пълна, на места доста подробна. Внимателно са подчертани личните 

приноси на кандидата. Те се състоят в установяване на връзка между окси-

редукционното и каталитичното поведение на хетерогенни катализатори  при следните 

процеси:   

1. Пречистване на въздух от летливи въглеводородни замърсители и азотни 

оксиди: 

2. Пречистване на водород от СО с цел използването му в горивните клетки: 

3. Превръщане на 1,4-бутандиол (1,4-BD) в 2,3-дихидрофуран (2,3-DHF) като 

етап от синтеза на антитуморен препарат.  

В това отношение резултатите напълно покриват тематиката на обявения 

конкурс, а именно: Връзка между оксиредукционното и каталитичното поведение на 

хетерогенни катализатори. 

Няма да описвам всички научни приноси на кандидата, тъй като те са 

представени подробно в приложената справка. По мое мнение основните приноси са 

свързани с детайлното изясняване на ролята на различни допанти върху 

редуцируемостта на златни катализатори, нанесени върху CeO2 и CeО2-съдържащи 

материали. В една работа като носители са изучени TiO2 и ZrO2, а в четири други 

работи са изследвани системи, съдържащи мед, кобалт и хром. 

Основният метод на изследване, в който несъмнено Илиева е признат 

специалист, е ТПР. За по-точно интерпретиране на резултатите, те са сравнени с данни 

от други мощни методи за охарактеризиране на катализатори, като рентгенофазов 

анализ, рентгенова фотоелектронна спектроскопия, електронен парамагнитен резонанс,  

ИЧ-спектроскопия, трансмисионна електронна микроскопия с високо-разделителна 

способност и в различни режими, Раманова спектроскопия и (за Fe-съдържащите 

образци) Мьосбауерова спектроскопия. В крайна сметка се търсят корелации с 

каталитичните свойства на образците.  

Интересът към нанесените златни катализатори рязко нараства след 1987 г., 

когато е показано, че наноразмерни златни частички са високоактивни в реакцията на 

нискотемпературно окисление на СО. Големият интерес се поддържа и до днес, като 

напоследък особено перспективни се считат катализаторите, нанесени върху Ce-
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съдържащи системи. Следва да се отбележи, че Илиева се включва в тази модерна 

тематика още през 1998 г.  

От гледна точка на катализа са изучени основно процеси, свързани с опазване на 

околната среда: както за отстраняване на замърсители, така и пречистване на водород, 

който според множество оценки е горивото на бъдещето.  

Първо ще сумирам основните по мое мнение приноси, свързани с очистването на 

водород. Изучени са две каталитични реакции – конверсия на СО с водна пара (първата 

стъпка за пречистване на водорода, получен след реформинг на въглеводороди и водещ 

до концентрация на СО около 1%) и селективно окисление на СО в излишък на водород 

(за фино очистване) (14 публикации, №№ 6, 13, 14, 17, 20, 25, 26, 27, 29, 34, 30, 36, 38 и 

40). 

Изследвано е влиянието на редица допанти и на метода на синтез върху (i) 

каталитичните свойства на Au/CeO2 катализатори в реакцията на конверсия на СО с 

водна пара и (ii) редуцируемостта на образците.  

Установено е, че каталитична активност корелира с редуцирумостта на ре-

окислените катализатори, а не на свежите образци. По-високата активност на 

катализатори, получени чрез механично смесване, е приписана на наличие на 

повърхностни дефекти, които по-лесно се реокисляват с вода.  

За разлика от процеса на конверсия на водни пари, преференциалното окисление 

на СО изисква монодисперсни златни частици с оптимален размер. Поради това 

наличието на много малки частици (благоприятно за конверсията на водни пари) не 

води до висока активност на катализаторите в тази реакция.  

В този цикъл изследвания са осъществени и методични приноси в развитието на 

метода на ТПР, като приписването на различни пикове към редукция на Ce4+ до Ce3+, 

установяване на валентното състояние на допиращи катиони,  

В серия от 14 други работи (№№ 2, 3, 4, 5, 7, 16, 21, 24, 31, 32, 33, 35, 37 и 39) е 

изучено пълното окислението на стабилната моделна молекула бензен. Изследвано е 

влиянието на метода на синтез и на редица промотори върху свойствата на Au/CeO2 

катализатори. Най-общо е установена корелация между редуцируемостта на 

катализаторите и тяхната активност с изключение на катализаторите, модифицирани с 

йони на Fe и Mn. В последния случай е направен изводът, че лимитиращ стадий е 

активирането на молекулата на бензена. В процеса на изследванията е установено, че 

присъствието на злато води, освен до улесняване на редуцируемостта и 

реокисляемостта, и до промяна на редукционния механизъм.  
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Друг цикъл от работи (№ 10, 11, 15, 18, 19, 22 и 41) разглежда редукцията на NO 

с СО - също екологично-важна реакция - и цели подобряване на работата на трипътните 

катализатори в областта на ниските температури. И в този случай е изучено влиянието 

на метода на синтез и на различни добавки (Al, La, Sm, Gd или Yb) върху свойствата на 

катализаторите, както и на присъствието на водород в реакционната смес. Показано е, 

че селективността зависи от вида на модифициращата добавка. Подобно на конверсията 

на СО с водна пара е установена добра корелация между редуцируемостта на 

реокислените катализатори и тяхната каталитична активност. Тази корелация е в 

съответствие с предположението, че повърхностните кислородни ваканции участват в 

дисоциацията на NО. 

За пълнота ще спомена и три работи (№ 1, 8 и 9), в които е изучено 

превръщането на 1,4-бутандиол в 2,3-дихидрофуран. Особеност на реакцията е, че 

активната фаза е нанесен кобалт и е необходимо едновременното присъствие както на 

катионен, така и на метален кобалт. В работите е показана корелация между 

каталитичното поведение и степента на редукция на кобалтовата фаза и е установено 

влиянието на различни добавки (вкл. злато) и на метода на синтез върху ефективността 

на катализаторите.  

V. Лични впечатления 

Познавам кандидата като колега от Института по катализ. Не сме осъществявали 

научно сътрудничество, поради което нямам преки впечатления от научната и дейност. 

Всички отзиви, които съм чувал от колеги, са положителни.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Като имам предвид научните приноси на кандидата, както и правилника на 

Института по катализ за заемане на академични длъжности, убедено предлагам на 

Научното Жури да гласува ЗА заемане на академична длъжност „професор” по 

химия от доц. д-р Люба Илиева Генчева.  

 

 

чл. кор. проф. дхн К. Хаджииванов 

София, 18.12.2015 г. 

 


