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1. Общи данни за кандидата. 

Люба Илиева е родена през 1950 г. в гр. София. Висшето си образование завършва през 

1973 г. във Висшия химико-технологичен институт, София, специалност „Технология 

на влакна и кожи”. В периода 1974-1983 г. кандидатът работи като химик в Института 

по органична химия, БАН, а след формирането на Института по катализ през 1983 г. 

заема последователно длъжностите научен сътрудник III, II и I степен в него. През 2003 

г. е избрана за доцент в същия институт като тази длъжност заема и до момента. През 

1999 г. Люба Илиева защитава докторска дисертация на тема „Физикохимични 

характеристики на някои оксиди на метали от I преходен ред чрез методите на ТПР и 

ТПД”. От представените данни се вижда, че доц. Илиева формално удовлетворява 

условията на Закона за развитие на академичния състав на Република България за 

заемане на академичната длъжност „професор”. 

2. Научна продукция. 



Доц. Илиева е съавтор на 77 публикации. В конкурса участва с 41 от публикациите, 1 

глава от книга и 1 патент, на които ще се спра по-обстойно в настоящата рецензия. 

Представените за конкурса публикации обхващат периода 2004-2015 г. и са 

приблизително равномерно разпределени през годините, като това е валидно и за 

последните години от работата на кандидата. 37 от публикациите, представени за 

конкурса, са публикувани в престижни специализирани списания с импакт фактор над 

3, между които Appl. Catal. B: Environmental (9 бр.); Appl. Catal. A: Chemical (7 бр.); 

Catal. Today (5 бр.); Catal Commun., Fuel, Chem. Eng. J. и др.  Данни за импакт фактора и 

разпределението на публикациите по години са представени в Табл. 1. В 24 от 

представените публикации тя заема 1 или 2 позиция в авторския колектив, което е 

особено добре изразено в последните 4 години от периода. Това без съмнение показва 

водещата роля на доц. Илиева в изследователската работа на колективите, в които 

работи. 

Таблица 1. 

Списание Импакт 

фактор* 

Брой 

публикации 

Година на публикуване 

J. Mol. Catal. 3.62 1 2004  

Appl. Catal. A:Chemical 3.94 7 2004, 2005,2006,2006, 2007, 

2009, 2013 

Appl. Catal. B:Environmental 6.03 9 2004,2006,2006, 2007, 2008, 

2009,  2009, 2013, 2015 

Annals of West University of 

Timishoara, Ser Chem 

0.69 1 
2005 

Bulg. Chem. Commun. 0.35 2 2006, 2009 

Rev. Roum. Chim. 0.31 1 2007 

Topics in Catal. 2.36 1 2007 

J. Nanoscience Nanotechnol. 1.56 1 2008 

Catal. Today 3.89 5 2008, 2010, 2010, 2011, 2012 

Mat Chem Phys 2.56 2 2009, 2015 

Int. J. Hydrogen Energy 4.08 1 2009 

React Kinet. Meh. Catal. 1.17 2 2012, 2012 

 Catal Commun. 3.70 2 2013, 2013 

Fuel 3.52 1 2014 

Chem Eng J 4.32 1 2015 
*данните за импакт факторa на списанията за последните години 



 

Доказателство за актуалността и значимостта на представените публикации е високият 

сумарен импакт фактор (IF=129.48), както и високата им цитируемост. Общият брой на 

забелязаните цитати на всички публикации е 1199. В периода 2004-2015 г. се 

наблюдава ясно изразена тенденция за нарастване на техния брой и за последните 5 

години той е относително постоянен (около 130 цитата/година).  От представените 41 

публикации за конкурса, в международната литература са цитирани 29. Три от тези 

публикации са цитирани между 40 и 50 пъти, 6 публикации между 20 - 30 пъти, а 7 от 

тях от 10 до 20 пъти.  

Люба Илиева е съавтор и на глава от книга : D. Andreeva, T. Tabakova, L. Ilieva, “Ceria-

based gold catalysts: synthesis, properties and catalytic performance for the WGS and PROX 

processes” in “Catalysis by ceria and related materials” A. Trovarelli and P. Fornasiero (Eds),  

Imperial College Press, London, UK, 2013.  Приносът й е в написването на разделите 

10.3. Characterization of Gold-Ceria Catalysts и  10.3.2.2. Redox behaviourof Gold- Ceria 

and gold-doped-ceria catalysts и  10.6. PROX activity over gold- ceria catalysts. Тя е и в 

авторския колектив на патент No 64 302/ 2000 г. „Златен катализатор за окисление на 

въглеводороди, разлагане на хлор-заместени въглеводороди и озон и метод за 

получаването му”. 

Резултати от изследванията са докладвани на 94 международни форуми, включително в 

Латвия, Ирландия, Финландия, Гърция, Корея, Франция, Полша, Румъния, Турция и др. 

На някои от тях, както и в рамките на работни срещи по програмата COST са изнесени 

9 устни доклада. Част от резултатите са представени и на 17 национални конференции.   

Високата научна активност на доц. Илиева се доказва и с високия h-индекс-19.  

 

3. Анализ на научните приноси. 



Основната научноизследователска дейност на доц. Люба Илиева е насочена към 

създаването на високо ефективни катализатори, с приложение в процеси, свързани с 

опазване на околната среда и повишаване качеството на живот. Основен акцент в 

изследванията е създаването на научно обоснован подход, базиращ се на връзката 

между окислително-редукционните и каталитични свойства на метал/металооксидните 

системи. В своята изследователска дейност като основен метод кандидатът е използвал 

температурно-програмираната редукция. Оценявайки трудностите в интерпретацията 

на резултатите, той правилно е заложил на комплексно характеризиране на 

изследваните материали чрез допълнително използване на съвременни физични 

методи, между които рентгенова дифракция, рентгенова фотоелектронна 

спектроскопия, високо разделителна трансмисионна електронна микроскопия, 

Електртонен парамагнитен резонанс, Раманова и Мьосбауерова спектроскопии. С оглед 

на практическото приложение на изследванията, доц. Илиева насочва вниманието си 

към каталитични процеси, които не само позволяват унищожаване на вече генерирани 

токсични емисии от летливи органични съединения и азотни оксиди чрез съответно 

пълното им окисление или селективна редукция с СО, но и към създаване на устойчива 

околна среда чрез използване на екологично чисти горива. В тази връзка изследванията 

са насочени към получаване на чист водород, като високоефективен носител на енергия 

чрез използването на съвременни каталитични процеси, каквито са конверсия на СО с 

водна пара (WGSR) и селективно окисление на СО във водород (PROX). Част от 

изследванията засягат превръщане на 1,4-бутандиол (1,4-BD) в 2,3 –дихидрофуран (2,3-

DHF) акто компонент за получаване на антитуморен препарат. 

Считам, че научноизследователски основните приноси от изследванията на доц. 

Илиева могат да бъдат обобщени както следва: 



1. Намерена е връзка между подобрената редуцируемост на CeO2 и TiO2 носители в 

резултат на нанасяне на Au или в присъствие на добавки от ванадиев или кобалтов 

оксид и каталитичната активност в пълно окисление на бензен. Показано е, че ролята на 

Au  се свежда не само в подобрената редуцируемост на CeO2 и V2O5, но и в улесняване 

на процесите на ре-окисление. Въз основа на количествена оценка на редуцируемостта 

на носителите е оптимизиран методът на синтез и количеството на добавката V2O5. 

Чрез разширяване на изследванията върху по-широк набор от каталитични системи, 

каквито са Fe2O3, V2O5/TiO2, V2O5/CeO2, V2O5/ZrO2, CeO2-Al2O3 e oчертана 

възможността за използването на тези резултати при прогнозиране на каталитичното 

поведение на материалите. Резултатите от количествената оценка на редуцируемостта 

на материалите са използвани и за доказване на различни модели на редукция на CeO2 в 

присъствието на Au или добавка от V2O5. Показано е, че  отсъствието на корелация 

между редукционна способност и каталитична активност върху модифициран с 

метални йони (Fe, Mn, Sn) CeO2 може да се дължи на решаващата роля на активация на 

бензеновата молекула или формирането на сплави (случая на би-метални Pd-Au 

катализатори). 

2. Показано е, че данните за редукционните свойства на Au нанесени върху различни 

носители на основата на CeO2 промотиран с Al, Fe, Mn, Co, Sn, La, Sm, Gd и Yb 

катализатори могат да бъдат от ключово значение за оценка на препаративния метод.  

Направен е извод за предимствата на метода на съутаяване в сравнение с 

механохимичното третиране за получаването на по-голям брой кислородни ваканции, 

включително и в обема на носителя, което корелира с нарастване на каталитичната 

активност в пълно окисление на бензен и редукция на NO с СО. Доказано е, че 

подържането на висока каталитична активност зависи от редуцируемостта и степента 

на възстановяване на кислородния капацитет в окислително-редукционния процес. 



3. Установена е корелация между редукционното поведение на ре-окислени 

катализатори на основата на Au активиран CeO2, промотиран с нередуцируеми оксиди 

на Al, La, Sm, Gd, Yb, Pr и Y и каталитичната активност в конверсия на СО с водна пара 

(WGSR). Направен е извод за значението на „най-подвижния” решетъчен кислород, 

който участва в процесите на генериране на ваканции на CeO2 повърхност и ре-

окислението им под действие на реакционната среда. В тази връзка са демонстрирани 

предимствата на механохимичния синтез пред метода на съутаяване, свързано с 

получаването на повече повърхностни кислородни дефекти. В случая на редуцируеми 

допанти (Fe, Mn, Sn) по-високата активност на механохимично синтезираните образци 

е свързана с формирането на отделни Au/Fe2O3 и Au/MnOx фази и повишената 

мобилност на кислорода на границата CeO2-допант. 

4. Доказано е, че за разлика от WGSR, където решаващо за каталитичната активност е 

формирането на златни клъстери, при PROX реакцията най-фино дисперсните златни 

частици не проявяват висока каталитична активност. Установено е, че катализаторите 

на основата на Au модифициран и дотиран с редкоземни елементи СеО2 проявяват по-

висока активност в процеса на преференциално окисление на СО във водород при 

получаването им чрез метод на съутаяване в сравнение с механохимичния синтез. 

Кандидатът правилно насочва вниманието си към обяснение на наблюдаваните сложни 

ТПР профили с различия в лабилността на кислорода от CeO2 решетка в резултат на 

различно обкръжение, възникващо при внасянето на допанта. Доказано е, че 

повишената редуцируемост на Au модифициран СеО2, дотиран с Со води до формиране 

на метален Со, с което понижава каталитичната активност в PROX процеса чрез 

метаниране на СО. Този ефект е засилен при образците, получени чрез механохимичен 

синтез и потиснат при използване на метода на съутаяване.  



5. Установена е връзка между каталитичното поведение и редуцируемостта на 

кобалтовата фаза, нанесена върху природен алумосиликат в превръщане на 1,4-

бутандиол (1,4-BD) в 2,3 –дихидрофуран (2,3-DHF) и е доказано, че висока каталитична 

активност може да се постигне при оптимизиране на съотношението между окислената 

и редуцирана форми на Со. Показана е ролята на добавки от Au или Cu за облекчаване 

на редуцируемостта на кобалтовата фаза и стабилизиране на предпочетената 

хексагонална модификация на Со.  

Могат да се отбележат и редица приноси на кандидата в развитието на метода на 

температурно-програмирана редукция, свързани с количествена оценка на 

редукционната активност на базата на определяне на кинетичните параметри на 

редукционните процеси, интерпретацията на ефектите в температурно-програмираните 

профили, както и оценка на окислителното състояние на дотиращите в СеО2 (Fe, Mn, 

Co) йони въз основа на количествени данни от изследванията. 

 

Други данни за кандидата. 

Задълбочената изследователска работа на д-р Илиева са в основата на активното й 

участие в редица международни и национални проекти. През 2003-2005 г. е била 

участник в проект в рамките на научната програма на NАТО, а през 2006-2011 г. е 

работила по проект по прогрaма COST, свързан с изучаване на функционализиането на 

интерфейса на би-метални частици. В периода 2007-2012 г. е била координатор от 

българска страна последователно на 2 проекта по NATO, свързани с опазване на 

околната среда чрез процеси на редукция на азотни оксиди и преференциално 

окисление. От 2009 г. до сега е координатор от българска страна на 2 проекта по COST, 

свързани с решаването на проблеми по усвояване на биомасата с цел получаване на 

горива и химикали и изучаване химията на редуцируемите оксиди. 



В рамките на междуакадемичното сътрудничество (ЕБР) доц. Л. Илиева е участвала 

общо в 11 проекта. От тях е била ръководител на 7 проекта с Италия, Латвия, Румъния 

и Полша, а понастоящем е ръководител на проекти с Полската и Румънската академии. 

В национален план, д-р Илиева е участвала в 5 проекта с ФНИ-МОН, един от които е 

текущ. Била е ръководител на проект финансиран от ФНИ-МОН за подготовка на 

международен проект по 7-ма РП, както и на 3 проекта с МОН в направление „Наука и 

бизнес” и ОП „Развитие на човешките ресурси. 

Доц. Л. Илиева е била научен консултант на 2 защитили докторанти и ръководител при 

обучението на докторант от Университета на Кордоба, Испания, в рамките на 

Програмата COST.  

През 2008 г. Люба  Илиева е била оценител на проекти във ФНИ МОН, както и член на 

международно жури за защита на дисертационен труд.  

През 2013 г. е носител на грамота за приноси в изграждането и развитието на ИК.  

По представените материали нямам критични бележки. 

 

Заключение 

Научните изследвания на д-р Люба Илиева са ярка демонстрация на целесъобразността 

от изучаването на окислително-редукционните свойства на материалите като 

предпоставка за моделиране и синтезиране на високо ефективни катализатори чрез 

разбиране на природата на каталитично активните центрове, ефекта на носителите 

върху тяхното формиране и механизъм на каталитично действие и разкриване на 

възможности за контрол върху формирането на каталитично активните центрове чрез 

метода на получаване и вариране на природата и количеството на използваните 

добавки. В тази връзка, представените от кандидата научни постижения напълно 

съответстват на тематиката на обявения конкурс „Връзка между окси-редукционно и 



каталитично поведение на хетерогенни катализатори” за присъждане на академичната 

длъжност „професор”. Изследването на нови материали на основата на злато 

модифицирани оксиди като катализатори за очистване на околната среда от токсични 

емисии на летливи органични съединения и азотни оксиди, получаването на чист 

водород и превръщане на 1,4-бутандиол в 2,3 –дихидрофуран, определят актуалността 

на проблемите, по които кандидатът работи и тяхната пряка насоченост към практиката 

за решаването на екологични и енергийни проблеми и повишаване на качеството на 

живот. Установяването на корелационни връзки между окси-редукционно и 

каталитично поведение е направено в резултат на комплексно изследване на 

материалите с помощта на ТПР и комплекс на съвременни физични методи, което 

повишава достоверността на направените изводи. Този комплексен подход е в основата 

и на някои методични приноси към развитието на традиционните ТПР изследвания 

като изучаване на възможностите за възстановяване на кислородния капацитет, 

тълкуването на редукционните ефекти и количествена  оценка на получените резултати 

въз основа на определяне на количеството на консумиран водород и кинетичните 

параметри на редукционните процеси. Като имам предвид и значителния брой на 

публикациите в реномирани списания, изнесените доклади на международни научни 

форуми, големия брой цитати и активното участие в национални и международни 

проекти, в много, от които кандидатът има водещо участие, убедено препоръчам на 

членовете на уважаемото Научно жури и на почитаемия Научния съвет на ИК, БАН да 

присъдят на д-р Люба Илиева, понастоящем доцент в същия институт, академичната 

длъжност “професор” по професионално направление 4.2. ”Химически науки”, научна 

специалност „Химична кинетика и катализ” 

11.11.2015г.                                                                  Рецензент:  

София                                                                                           / проф. дхн Таня Христова/ 


