
СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Тодор Димитров Халачев 

ИК-БАН 

 

относно конкурс за заемане на АД „Доцент” 

в професионално направление 4.2. Химически науки, 

научна специалност 01.05.16 Химична кинетика и катализ  

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 участник в конкурса е гл. асистент д-р Мая Шопска. 

За участието в конкурса са представени 45 работи от 2010 г. насам, 

когато кандидатката защитава докторската си дисертация. Формалните изисквания 

на закона за придобиване на АД Доцент” , като брои статии и цитати, са спазени. 

Основните методи използвани пряко от кандидатката са хемосорбция и 

различните модификации на ИЧ спектроскопията. Обекти на изследванията са 

нанесени метални, би-метални и метал-оксидни катализатори. Изучавани са главно 

реакции на хидриране и окисление на СО, както и на окисление на бензол. 

Освен традиционните материали, използвани за носители и 

катализатори, са изследвани и механообработени и биогенни материали.  

От представените разделителни протоколи се вижда, че по-голямата 

част от статиите на кандидатката идейно не са нейни. Участието  на кандидатката 

в тези статии е основно в заснемането на ИЧ спектрите. Дори статиите , в които е 

използвано биогенно желязо не са по нейна оригинална идея. Огромният брои 



статии, с които кандидатката участва в конкурса, средно по девет работи на 

година!, показва, че приносите  се свеждат само до снемането на спектри и 

частичната им, описателна, обработка. Това е индикация, че по отношение на 

фундаменталното и широко познание на проблемите на катализа и методите за 

изследване, кандидатката трябва да работи още много. Това мое мнение се 

подкрепя и от факта, че по-голямата част от работите са публикувани в списания 

без импакт фактор, или в такива с незначителен импакт фактор. Само една работа 

е публикувана в специализирано по катализ списание, в която кандидатката не е 

водещ автор. Все пак кандидатката за АД „Доцент” участва в конкурс по катализ! 

Самият конкурс е обявен по много широка и неясно дефинирана тематика, което 

не е по вина на кандидатката, но значително затруднява  участието в него. 

Поради горните доводи считам, че е още рано да се присвои АД  

„Доцент” на гл. Асистент д-р Мая Шопска. 

 

София, 09. 03. 2016г.           Тодор Димитров Халачев 

 

 

 


