
РЕЦЕНЗИЯ 

 

по конкурс, обявен в брой 85 на ДВ от 03.11.2015 г., за придобиване на 

академичната длъжност „доцент” по професионално направление 4.2. ”Химически 

науки”, научна специалност „Химична кинетика и катализ”  

с единствен кандидат гл. ас. д-р Мая Георгиева Шопска, Институт по Катализ, 

БАН 

 

Рецензент: проф. дхн Таня Стоянова Христова, Институт по органична химия с 

Център по фитохимия, БАН 

 

1. Общи данни за кандидата. 

Мая Шопска е родена през 1970 г. в гр. София. През 1995 г. се дипломира като 

инженер-химик в Химикотехнологичен и металургичен университет, София, 

специалност „Електрохимия и корозия”. В периода 1996-1998 г. работи като химик в 

Института по катализ, БАН. През 1999 г. е зачислена като редовен докторант в същия 

институт, а от 2001 до 2010 г. отново заема длъжността химик. От 2010 г. до сега тя е 

главен асистент в Института по катализ, БАН. Докторската си дисертация на тема 

„Формиране и свойства на металната фаза в нанесени кобалтови и кобалт-паладиеви 

катализатори с приложение при хидрогенирането на въглероден оксид” защитава през 

2009 г. От изложените данни се вижда, че кандидатът д-р Шопска формално 

удовлетворява условията на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България за заемане на академичната длъжност „доцент”.  

 

 



2. Научна продукция. 

Д-р Мая Шопска е съавтор на 64 излезли от печат публикации, като в конкурса участва 

с 43 от тях. Последните работи са публикувани след защитата на докторската 

дисертация. 16 от тях са представени в списания с импакт фактор и подробни данни са 

показани в Таблица1. Една от публикациите (Hyperfine interaction, 2015), която е приета 

за печат и не е представена в материалите, беше допълнително изискана от рецензента 

и взета под внимание при изготвяне на рецензията. Публикация No 20, в която съавтор 

е рецензентът, не е включена при изготвянето на рецензията.  

Таблица 1 

Списание Импакт 

фактор 

Брой 

публикации 

Година на публикуване 

Minerals Engineering 1.241 1 2010 

Hyperfine Interaction 0.447 3 2010, 2014, 2015 

Oxidation Communication 0.123 1 2011 

Russian Journal of Physicl 

Chemistry A 

0.459 1 
2011 

React. Kinet. Cаtal. Letters 1.104 1 2012 

Central European J. Chem. 1.329 1 2013 

Acta Phys. Pol. A 0.530 1 2014 

Croat Chem Acta 0.728 1 2014 

Rev. Roman. Chim. 0.311 1 2014 

Bulg. Chem. Commun. 0.349 5 2015 

 

В 10 от представените трудове д-р Шопска е на първа, а в 7 - на втора позиция в 

авторския колектив. Заслужава да се отбележи водещата роля на кандидата в 

публикациите, излезли от печат през последните 3 години, както и големият брой на 

публикации, които са сравнително равномерно разпределени за всяка година от 

периода 2010-2015 г. По публикациите са забелязани 50 цитата, от които 35 са върху 

публикации, излезли от печат след 2010 г. Между тях могат да се отбележат някои от 

последните публикации, по които вече са забелязани цитати в световната литература: 

Minerals Engineering (2010, 10 цитата), Reaction, Mechanisms and Catalysis (2012,11 

цитата), Central European Journal of Chemistry (2013, 5 цитата). Може да се отбележи и 



голямата активност на кандидата в представяне на научните резултати на научни 

форуми у нас и в чужбина. 40 от всичките 65 участия са след защитата на докторската 

дисертация, като само за последната 2015 г. са отбелязани 8 участия. Част от докладите 

са изнесени на престижни форуми в редица страни, между които Чехия, Франция, 

Сърбия, Шотландия, Германия, Гърция и др. 

 

3. Анализ на научните приноси. 

Основната научноизследователска дейност на д-р Шопска е свързана с характеризиране 

на свойствата (дисперсност, адсорбционни свойства, фазов състав) на нанесена върху 

различни носители метал/металооксидна фаза чрез използване на Инфрачервена 

спектроскопия (ИЧС) и хемисорбция на малки молекули (водород, въглеродни оксиди). 

Важна стъпка в разбирането на връзката между състав и каталитична активност 

представлява развитият от кандидата подход за in-situ изследвания с помощта на 

дифузно отражателна инфрачервена спектроскопия. Каталитичните процеси, към които 

насочва своите изследвания имат пряко отношение към екологията (окисление на СО, 

бензен) и повишаване качеството на живот чрез подобряване на храните и 

оползотворяване на отпадъци от хранителната индустрия. Важна част от изследванията 

напоследък представлява характеризирането на биогенно желязо и проучването на 

възможността за използването му като катализатор. Задълбоченият характер на 

изследванията на кандидата са гарантирани чрез комбиниране на използваните методи 

с други съвременни физикохимични техники, между които прахова рентгенова 

дифракция, рентгенова фотоелектронна спектроскопия, сканираща трансмисионна 

спектроскопия, диференциален термичен анализ, Мьосбауерова спектроскопия, 

темпертаурно-програмирана редукция и др. 

 



Считам, че основните приноси на кандидата могат да се формулират както следва:  

1. Изучено е влиянието на газовата среда (окислителна, редукционна или инертна) при 

обработката на катализатори от типа Co и Co-Pd, нанесени върху различни оксидни 

носители, върху състава и дисперсността на нанесената фаза. Чрез комбинирне на 

различни физикохимични техники е разработен метод за оценка на повърхността на 

метала в би-компонентните системи. Бих искала да отбележа водещото участие на 

кандидата в тези изследвания, които могат да се разглеждат като продължение на 

изследванията, проведени при изработването на докторската дисертация. Този факт 

показва добрата подготовка на кандидата и способността му да организира 

самостоятелни, задълбочени изследвания.  

2. Не по-малко значими са изследванията, свързани със състоянието на биогенно 

желязо и възможностите за приложението му като катализатор, които са проведени в 

рамките на проект с ФНИ. С активното участие на кандидата при използването на ИЧС 

е установена адсорбционната способност на материалите по отношение на СО, а 

каталитичната им активност е изследвана в отсраняването на СО чрез окисление. 

Заслужават да се отбележат и каталитичните изследвания в in-situ режим чрез 

използването на дифузно-отражателна инфрачервена спектроскопия, проведени също с 

водещото участие на д-р Шопска. Комбинирането на тези методи с други 

физикохимични техники са основа за задълбочена дискусия относно фазовия състав на 

образците и ролята на различните компоненти в каталитичния процес. Получените 

резултати, както и оригиналността на изследването ми дават основание да окуража тези 

изследвания с цел публикуване на резултатите в престижни специализирани списания. 

3. Съществена част от работата на кандидата са изследванията върху фазовия състав, 

повърхностните свойства и дисперсността на метала в Ni катализатори, предназначени 

за хидриране на хранителни масла и метаниране на CO2, като основно нейният принос е 



в компетентното прилагане на ИЧС и метода на хемисорбция на водород. Установен е 

ефектът от промяната на редукционната температура, pH и добавки от Ag и Cu върху 

състоянието на никеловата фаза, нанесена върху различни носители.  

4. Способността  на кандидата да работи в научен екип като специалист в областта на 

ИЧС се демонстрира и със значителния брой изследвания върху механообработени 

материали (оливинов пясък, яйчени черупки) и смесенооксидни системи от 

перовскитов тип. 

 

4. Други данни за кандидата. 

Гл. ас. Шопска е участник в забележителен брой проекти: научно-приложни, 

включително и за сервизни анализи (4 броя), с ФНИ (9 броя) и в рамките на 

еквивалентния обмен на БАН с университети и академии на науките на Румъния, 

Латвия, Франция, Сърбия, Испания, Словакия (общо 18 броя).  

 

По представените материали нямам критични бележки. 

 

Заключение 

Научните изследвания на д-р Мая Шопска изцяло отговарят на тематиката на обявения 

конкурс за присъждане на академичната длъжност „доцент”. Д-р Шопска се оформя 

като водещ учен в областта на характеризиране на метал/металооксидни системи чрез 

прилагане на Инфрачервена спектроскопия и хемисорбционни техники. Доброто 

владеене на тези методи я правят незаменим участник в научни екипи, чиято дейност е 

свързана с изясняване на връзката между фазовия състав, повърхностните свойства на 

материалите и каталитичните им характеристики както в чисто фундаментален, така и в 

приложен аспект. Като имам пред вид и водещото участие на кандидата в голяма част 



от изследванията през последните години след защитата на докторската дисертация, 

стремежът към усъвършенстване на използваната техника за in situ изследвания и 

определяне на повърхността на металите в сложни би-компонентни системи,  

значителния брой на публикациите, изнесените доклади на международни научни 

форуми и активното участие в проекти, което напълно отговарят на изискванията на 

Правилника на ИК, БАН за присъждане на академични длъжности, убедено 

препоръчам на членовете на уважаемото Научно жури и на почитаемия Научния съвет 

на ИК, БАН да присъдят на д-р Мая Шопска, понастоящем главен асистент в същия 

институт, академичната длъжност “доцент” по научната специалност „Химична 

кинетика и катализ”. 

 

 

 

 

02.02.2016 г.                                                                  Рецензент:  

София                                                                                           / проф. дхн Таня Христова/ 

 


