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Становище 
 

на доц. д-р Красимир Любенов Костов, 

 от Лаборатория по Електронна спектроскопия на твърди повърхности към Института 

по обща и неорганична химия-БАН, ул. Акад. Г.Бончев, бл. 11, 1113 София 

 

относно кандидатурата на гл. ас. д-р Димитринка Алексиева Николова за заемане на 

академична длъжност „доцент” в професионалното направление 4.2. „Химически 

науки”, научна специалност 01.05.16 “Химична кинетика и катализ” за нуждите на 

лаборатория „Нови каталитични материали и наноразмерни катализатори” към 

Института по катализ-БАН и по тематично направление „Дизайн и изследване на 

наноразмерни метални и металооксидни катализатори – основа за създаване на 

иновативни технологии“ съгласно конкурс обявен в ДВ бр. 95 от 8.12.2015. 

 

 За участие в конкурса е допуснат един кандидат – гл. ас. д-р Димитринка 

Николова. Представените от кандидата професионални документи са достатъчно 

впечатляващи за да убедят, че напълно покрива научните критерии за заемане на 

академичната длъжност „доцент ” съгласно правилника на Института по Катализ. 

Накратко ще резюмирам нейните основни научни дейности и приноси:  

(а) Научно-изследователската работа на гл. ас. Николова е свързана с 

експериментална дейност в областта на катализа, главно в конкретното направление 

конверсия на въглероден оксид чрез водни пари, разработвайки и изследвайки 

катализатори устойчиви на влиянието на сяра, съдържаща се в изходните суровини. 

Това е актуална тематика свързана с глобалните изисквания за увеличаване на 

енергетичните източници, опазване на околната среда и разбира се подобряването на 

качеството на живот. В тази връзка ми прави хубаво впечатление ясната и стегната 

аргументация  на мотивацията на нейната дейност, което е необходимата предпоставка 

за висок професионализъм и ефикасност в конкретната работа.  

(б) Основните научни приноси на кандидата са съсредоточени в 13 публикации, 

изучаващи влиянието на добавките K, Ni и Со върху активността на катализатори на 

основата на Mo, W, Re за конверсия на въглероден оксид с водна пара в присъствие на 

сяро-съдържащи газови смеси. В процеса на реакцията е наблюдавана промяна на 

химическото обкръжение на Мо6+-йоните от окта- към тетра-едрична координация и са 

направени хипотези за ролята на тези различно координирани йони в активността на 

катализатора-например, присъствието на тетраедрично координирани Мо йони е 

неблагоприятно за функционирането на катализатора Мо/γ-Al2O3. Изследвани са 

промените във валентните състояния и дисперсността на Мо атоми. Детайлно се 

изяснява ролята на добавките K, Ni в отделните етапи на изследваните каталитични 

реакции. Като следващ експериментален етап изследвано е влиянието на подложката 

върху каталитичната ефективност на нанесените Мо йони. Изследвана е дисперсността 

на нанесените компоненти върху повърхността на носителя. 

(в) Съществен етап в изследователската дейност на гл. ас. Димитринка Николова 

е нейната работа в разработването на неплатинов катализатор за анод на алкални 

горивни клетки в рамките на съвместен проект с израелските им колеги от фирмата 

GenCell, Израел, откъдето има чудесен отзив за работата си. От тази съвместна работа е 

защитен и патент, което е рядко явление в нашата среда и заслужава високи адмирации.  
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(г) Трета съществена част от научната работа на д-р Николова включва 

изследването на катализатори за частично хидрогениране на растителни масла, като 

резултатите са публикувани в 16 научни публикации. Друга област от интереси на д-р 

Николова е синтезирането и охарактеризирането на слоести двойни хидроксиди като 

прекурсори за получаването на керамични пигменти-3 научни публикации. Прави 

много добро впечатление планомерността на изследванията и стремежа да се открият 

практическите приложения на основата на научно прогнозиране. 

(д) Документите са грижливо подготвени, единствената ми забележка касае 

представената професионална биография. Тя би трябвало да съдържа най-вече сведения 

за професионалните умения (в случая в областта на катализа) и научно-

изследователските интереси, а това липсва. Все пак такива сведения изчерпателно  се 

съдържат в приложената детайлна справка за научните приноси.   

(е) гл. ас.  Димитринка Николова участва в конкурса като съавтор на 16 научни 

статии като 15 от тях са в международни списания с импакт фактор с 52 забелязани 

цитати върху тях. Общо забелязаните цитирания на публикациите на д-р Николова са 

77. Тези наукометрични показатели покриват изискванията на Института по Катализ за 

заемане на академичната длъжност „доцент“ към Института. Освен това д-р Николова е 

включила в конкурса 3 статии в списания без импакт фактор и 14 доклада публикувани 

в материали на научни мероприятия.   

 В 13 публикации е на първо място, в шест е на второ, което показва нейния 

съществен принос в научните публикации. Представен е разделителен протокол за 

научните приноси с другите съавтори.  

 (ж) въпреки финансовите трудности за българската наука гл.ас. Николова е 

участвала с устни доклади в 9 международни  и един национален научни форуми. С 

постерни презентации е участвала в 38 международни, 3 национални с международно 

участие и 11 национални научни мероприятия, което е отличен атестат за нейната 

международна научна дейност. 

  (з) анализирайки международната дейност на гл.ас. Николова освен участията в 

научни форуми, тя е участвала в множество проекти по линията на междуакадемичното 

сътрудничество с Институт по катализ и химия на повърхността в Краков, с Института 

по физикохимия в Букурещ, с Института по химия, технология и металургия в Белград 

и с фирмата GenSell в Израел. Това е също престижно професионално признание. 

 

В заключение на моя научен анализ на предоставените ми документи убедено 

препоръчвам на научното жури по конкурса да одобри кандидатурата на д-р 

Димитринка Николова за заемане на академичната длъжност доцент по специалност 4.2. 

„Химически науки”, научна специалност 01.05.16 “Химична кинетика и катализ” за 

нуждите на лаборатория “Нови каталитични материали и наноразмерни катализатори” 

към Института по катализ-БАН.  

 

Изготвил становището:        

 

    

        

31. Март 2016                                                       (доц.д-р Красимир Л. Костов) 


