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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Маргарита Валентинова Габровска,  

Институт по катализ - БАН, член на научното жури 

 

относно конкурс за заемане на академичната длъжност “професор”, 

професионално направление 4.2 “Химически науки”, 

научна специалност 01.05.16 “Химична кинетика и катализ” 

обявен за нуждите на Институт по катализ - БАН, 

лаборатория “Нови каталитични материали и наноразмерни катализатори”, 

тематично направление “Връзка между окси-редукционно и каталитично поведение 

на хетерогенни катализатори”, 

обнародван в ДВ бр. 63/18.08.2015 г. 

 

 

 

Настоящото становище е изготвено въз основа на заповед РД-09-22/19.10.2015 г. 

на директора на ИК-БАН, издадена на базата на решение на НС на ИК-БАН, протокол 

№ 2/15.10.2015 г. във връзка с избор на професор по обявен конкурс в ДВ бр. 

63/18.08.2015 г. 

Единственият кандидат в конкурса е доц. д-р Люба Илиева Генчева от тематична 

група “Научни основи за синтез и подбор на хетерогенни катализатори” към 

лаборатория “Нови каталитични материали и наноразмерни катализатори” в ИК-БАН. 

Преглед и анализ на представените материали 
Професионалната кариера на кандидатката по конкурса включва придобиване на 

образователна и научна степен “доктор” с дисертация на тема: “Физикохимични 

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

ТПД” през 1999 г. в Институт по катализ - БАН. Тематиката на дисертационния труд 

предопределя и облика на нейната научно-изследователска дейност и реализираната 

научна продукция, с която тя се явява на конкурса за професор. През 2003 г. д-р Л. 

Илиева е избрана за старши научен сътрудник II ст. (доцент) по научна специалност 

01.05.16 “Химична кинетика и катализ” към същия институт, където продължава да 

работи и понастоящем.  

Съдържащата се информация в документите, с които кандидатства доц. д-р Л. 

Илиева, позволява да се извърши комплексна оценка за съответствие на кандидата с 

критериите за заемането на академична длъжност “професор”, отразени в 

специфичните изисквания на Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и за заемане на академични длъжности в ИК, БАН. Представеният от 

кандидатката списъкът на трудове по номенклатурата на специалността, публикувани 

след хабилитиране включва 41 научни публикации, от които 36 в списания с импакт 

фактор, 1 глава на книга и 1 патент. По-голяма част от научните публикации са 

отпечатани в реномирани списания от областта на каталитичната наука като Applied 

Catalysis A: General, Applied Catalysis B: Environmental, Topics in Catalysis, Catalysis 

Today, Reaction Kinetics Mechanism and Catalysis и Catalysis Communications.  

Представени са разделителни протоколи за приносите на кандидатката в общите 

научни публикации с някои от съавторите от ИК-БАН. 

Популяризирането на получените резултати и подлагането им на оценка от 

международната научна общност намира отражение в представянето им на 94 

международни научни форуми с 72 постерни съобщения и 22 устни доклада, от които 
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лично изнесени са 11. На националните научни форуми е участвала с 14 постерни 

съобщения и 3 устни доклада.  

Характеризиране и оценка на приносите в научните публикации 
Детайлният преглед на обобщените резултати от доц. д-р Л. Илиева, 

аргументирано отразени в представената Авторска справка, показва ясно очертан и 

конкретен профил на научно-изследователска дейност, която тематично е обвързана с 

конкурсното направление “Връзка между окислително-редукционно и каталитично 

поведение на хетерогенни катализатори” при изучаването на каталитични реакции, 

свързани с опазване на околната среда и подобряване качеството на живот:  

- Пречистването на въздух от летливи въглеводородни замърсители и азотни 

оксиди чрез реакциите на пълно окисление на бензен и редукция на NO с СО;  

- Пречистване на водород от СО с цел използването му в горивните клетки при 

използване на реакциите на конверсия на СО с водна пара и селективно окисление на 

СО в излишък на водород;  

- Превръщане на 1,4-бутандиол в 2,3-дихидрофуран като етап от синтеза на 

антитуморен препарат. 

Основен принос в научните изследвания на доц. д-р Л. Илиева е изясняване 

взаимовръзката между състав, структурни особености, окислително-редукционно и 

каталитично поведение на златни катализатори на основата на СеО2 и СеО2-съдържащи 

носители в гореспоменатите реакции. За оценка редуцируемостта на изследваните 

оксидни системи е използван метода на температурно-програмирана редукция (ТПР) с 

водород. За коректното тълкуване на получените ТПР данни са използвани 

физикохимични методи като рентгенова дифракция, рентгенова фотоелектронна 

спектроскопия, високо-разделителна трансмисионна електронна микроскопия в режими на 

светлополно и тъмнополно изображения (HRTEM/HAADF - high angle annular dark field), 

Раманова спектроскопия и др. 
Съществен е приносът на кандидатката за развитието на ТПР метода. Предложен 

е нов подход в прилагането на ТПР за определяне редукционното поведение на 

каталитични системи чрез сравняване количеството консумиран водород и кинетичните 

параметри на извършващите се редукционни процеси, за разлика от често използваното 

само качествено сравняване на ТПР профилите. Установена е възможност за 

предсказване на каталитично поведение на дадена система чрез нейната 

редуцируемост, оценена количествено чрез определяне кинетичните параметри на 

редукция. 

Друг принос на доц. д-р Л. Илиева за развитието на ТПР метода е оценяване на 

възможността за възстановяване на кислородния капацитет след ре-окисление при 

различни температури, което е определящо за активността в окислително-

редукционните каталитични процеси. Показано е, че различно от обикновено 

срещаното тълкуването на ТПР пиковете с различни максимуми, те могат да се отнесат 

към разлики в лабилността на кислорода при редукция на един компонент на 

изследваната система до едно и също крайно окислително състояние. 

Приносът на доц. д-р Л. Илиева към изследванията на златни катализатори на 

основата на СеО2 и СеО2-съдържащи носители, е в написването на разделите: 10.3 

“Characterization of Gold–Ceria Catalysts”, 10.3.2.2 “Redox behavior of gold–ceria and 

gold-doped ceria catalysts” и 10.6 “PROX Activity оver Gold–Ceria Catalysts”, глава “Ceria 

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

processes” от книгата “Catalysis by ceria and related materials”.  

Научно-приложен принос представлява участието на доц. д-р Л. Илиева в патент 

“Златен катализатор за окисление на въглеводороди, разлагане на хлор-заместени 

въглеводороди и озон и метод за получаването му”. 
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Отражение на приложените трудове в научната литература 
Актуалността на проблематиката и високото ниво на научните изследвания на 

доц. д-р Л. Илиева са намерили отражение в научната литература. Върху 41 научни 

публикации по специалността на конкурса кандидатката е отбелязала 481 цитирания в 

авторитетни научни списания (общ h-индекс 19), резултат значително превишаващ 

изискването за заемане на академичната длъжност “професор” в ИК. 

Допълнителни дейности на научна и приложна активност  
Доц. д-р Л. Илиева има допълнителни активи с образователна, лекционна и 

експертна дейност, извършвани като: 

Научен консултант при подготовката на двама докторанти от ИК: докторант Радка 

Недялкова, защитила през 2005 г. и докторант Петя Петрова, защитила през 2009 г.  

Ръководител на 3 месечна STSM в рамките на Програмата COST CM1104 като 

част от европейска докторантура на Ф. Л. Тенладо, Факултет по органична химия към 

Университета на Кордоба, Испания.  

Изнасяне на 3 лекции пред представители на Saudi Basic Industries Corporation и 

2 лекции по проект BG051PO001-3.3.0. 

Оценител към ФНИ - МОН на проекти в конкурса “Българска научна 

периодика”, 2008 г. 

Член на международно жури за защита на дисертационен труд на В. Монтес, 

Университет на Кордоба, Испания, 2015. 

За периода на конкурса, доц. д-р Л. Илиева е участвала в 6 международни 

научно-изследователски проекти по програмите NATO и COST, от които на 4 като 

ръководител. По линията на ЕБР е взела участие в 12 проекта, от които на 8 като 

ръководител. Кандидатката е взела участие в 10 национални научно-изследователски 

проекти, от които на 5 като ръководител. 

На 01. 04. 2013 г., доц. д-р Л. Илиева е удостоена с Грамота за приноси в 

изграждането и развитието на ИК-БАН. 

 

Заключение 

Документите и материалите, представени от доц. д-р Люба Илиева Генчева 

отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България и съответния Правилник за приложение на закона в ИК-БАН. 

Обнародваните резултати представляват оригинални научни приноси, като 

преимуществената част от тях са публикувани в авторитетни списания в областта на 

конкурса. 

На основа на цялостната научно-изследователска дейност, давам своята 

положителна оценка за избор на доц. д-р Люба Илиева Генчева да заеме академичната 

длъжност “професор” по професионалното направление 4.2. “Химически науки”, 

Научна специалност 01.05.16 “Химична кинетика и катализ”, тематично направление 

“Връзка между окси-редукционно и каталитично поведение на хетерогенни 

катализатори”. С убеденост подкрепям нейната кандидатура и препоръчвам на 

уважаемото научно жури да предложи на Научния съвет на ИК-БАН да избере доц. д-р 

Люба Илиева Генчева на академичната длъжност “професор” в посочената специалност 

и професионално направление в ИК-БАН, която тя напълно заслужава. 

 

 

 

01.12.2015    Изготвил становището: 

София                     /доц. д-р Маргарита Габровска/ 


