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СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Чавдар Цанев Бонев 

 

Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“  

по научната специалност „Химична кинетика и катализ“ 

 

 

Конкурсът за доцент по научната специалност „Химична кинетика и катализ“ е обявен в 

„Държавен вестник“ бр. 85 от 3 ноември 2015 г. от Институт по катализ (ИК) при Българска 

академия на науките (БАН) за нуждите на лаборатория „Нови каталитични материали и 

наноразмерни катализатори“ по тематично направление „Формиране и свойства на 

повърхността на нанесени метални/металоксидни каталитични материали“. 

Единствен кандидат в конкурса е главен асистент д-р Мая Георгиева Шопска. Г-жа 

Шопска е родена през 1970 г. в София. През 1995 година завършва висше образование в 

Химикотехнологичен и металургичен университет в София с присъдена квалификация 

„инженер-химик“ по специалността „Неорганични и електрохимични производства“. През 2010 

година успешно 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“ за образователната и научна степен „доктор“ по 

специалността „Химична кинетика и катализ“ в Института по катализ на БАН, където в 

момента заема академичната длъжност „главен асистент“. 

Д-р М. Шопска е съавтор на 66 научни труда за периода 1997–2015 г. За участие в 

конкурса е представен списък от 45 научни публикации, публикувани или приети за печат 

между 2010 и 2015 година, но за четири от тях няма приложена информация. Останалите 41 

статии са предмет на това становище. От тях 15 публикации са в списания с импакт фактор. 

Четири статии са под печат. В десет от трудовете кандидатката е първи съавтор, а в седем – 

втори. Отбелязала е 61 участия в национални и международни конференции, а за целия период 

на дейността ѝ – 101. По трудовете на кандидатката са забелязани 32 цитирания в литературата, 

а за целия период – 50. Представени са и четири разделителни протокола между кандидатката и 

нейни съавтори, касаещи 32 публикации. В тях са споменати приносите на д-р М. Шопска в 

съвместното участие, изразяващо се в изследвания с помощта на инфрачервена спектроскопия, 

хемисорбция и измерване на каталитична активност. Документирано е участието на 

кандидатката в обсъждане на резултатите от изследванията, на част от които е и водещ съавтор. 

Долуподписаният няма общи публикации с последната. 

Научната дейност на д-р Шопска е свързана с изследвания на повърхностните свойства и 

охарактеризиране на метални и металоксидни катализатори, проследяване на природата и 

структурата на повърхностни съединения върху тези обекти и поведението на последните в 
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условия на катализ. За тази цел са използвани инфрачервена спектроскопия чрез 

трансмисионен и дифузно-отражателен метод. Друг прилаган основен способ е методът на 

обемна хемисорбция за определяне дисперсността на нанесени метали. В научната си работа 

кандидатката използва и методите на температурно-програмирана редукция, рентгенов фазов 

анализ, рентгенова фотоелектронна спектроскопия, електронна микроскопия, диференциален 

термичен анализ, Мьосбауерова спектроскопия и газова хроматография. Обекти на 

изследванията са нанесени моно- и биметални катализатори, смесени метални и металоксидни 

системи, а така също и биогенни желязо-съдържащи материали. 

Охарактеризирани са нанесени кобалт-паладиеви катализатори след предварителна 

обработка в различна среда. Доказани са различни състояния на кобалта в зависимост от 

температурата на редукция и присъствието на паладий. Степента на редукция на кобалта и 

дисперсността на метала се променят в зависимост от вида на носителя. Предложен е способ 

чрез неселективна хемисорбция комбинирана с температурно-програмирана редукция да се 

извършва преценка на дисперсността на кобалта. Нискодисперсни образци показват 

сравнително висока каталитична активност в реакцията на хидрогениране на въглероден оксид, 

която най-ясно е изразена при носител титаниев диоксид. 

Изследвани са състава и свойствата на материали съдържащи биогенно желязо, получени 

в природни и лабораторни условия. Установено е, че продукти на метаболитни процеси на 

бактерии от групата Sphaerotilus-Leptothrix в природни образци съдържат кристална и аморфна 

фази предимно от наноразмерен гьотит (α-FeOOH), както и лепидокрокит (γ-FeOOH) и 

магхемит (γ-Fe2O3), с възможно приложение като нискоактивни катализатори за окисление на 

въглероден оксид или като носители за катализатори. В лаборатория са имитирани природни 

условия и успешно синтезирани биогенни материали в различна хранителна среда за 

селективно култивиране на железни бактерии от гореспоменатата група. Чрез промяна на 

условията за култивиране са получени състави с различно съотношение на лепидокрокит, 

гьотит и магхемит, предоставяща възможности за селективно получаване на железен 

оксихидроксид. При ниски температури (до 200°С) биогенни лепидокрокит и гьотит показват 

ниска каталитична активност в реакцията на окисление на въглероден оксид, която е умерена 

върху формирания магхемит при 250°С. Сравнение между каталитичните активности на 

абиотичен желязо-съдържащ материал и биомасата доказва, че термично обработена 

последната може успешно да заменя железен оксид, получен по химичен път, като катализатор 

в споменатата реакция. 

Охарактеризирани са нанесени никелови катализатори и техни модификации чрез 

инфрачервена спектроскопия и хемисорбция на водород. Изследвана е дисперсността на никела 

върху различни носители и е направена корелация с каталитичната му активност. Направена е 

преценка на взаимодействието на никелови форми с носителя в различни видове силикагел и е 

доказано образуването на слоести никелови съединения като прекурсори на катализатори за 
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частично хидрогениране на растителни масла. Доказано е силно влияние на модифициращия 

метал (сребро, мед) върху дисперсността и текстурата на никелови катализатори нанесени на 

диатомит, използвани като прекурсори за същата цел. 

Чрез инфрачервена спектроскопия, в някои случаи в комбинация с механохимичен 

синтез, са охарактеризирани голям брой смесени металоксидни системи с приложение в 

материалознанието. 

Без съмнение д-р Шопска е изследовател със задълбочени познания в областта на 

адсорбцията и катализа, използваща съвременни експериментални методи и тясно 

специализирана в изследване на материали посредством инфрачервена спектроскопия и 

хемисорбция. 

Гореописаната научна дейност и активи на д-р Мая Шопска напълно съответстват на 

Закона за развитието на научния състав в Република България и надвишават изискванията на 

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични 

длъжности в Института по катализ при БАН, което ми дава основание да поставя положителна 

оценка на дейността ѝ като висококвалифициран специалист и да препоръчам на научното 

жури да предложи на Научния съвет при ИК БАН да избере д-р Мая Георгиева Шопска за 

академичната длъжност „доцент“ по специалността „Химична кинетика и катализ“. 

 

 

София, 10.03.2016 г.      Подпис:  


