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ССТТААННООВВИИЩЩЕЕ  

  

  
от проф. д-р Антон Найденов (ИОНХ – БАН) относно конкурса за „доцент” 
в област на висшето образование: 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”, обявен в ДВ бр. 85 от 03.11.2015 год., с 

кандидат гл. ас. д- р Мая Георгиева Шопска от Институт по катализ, БАН. 
   

 
 Д-р Мая Георгиева Шопска работи като главен асистент в Институт по 

катализ (БАН) от 2010 год., а  в конкурса за „доцент” участва с общ брой от 45 
труда (като 8 от тях са под печат), от които 17 са публикувани в списания с 
импакт – фактор. От посочените 45 труда в 13 от тях гл. ас. д- р Мая Георгиева 

Шопска е първи, в осем е втори, а в останалите работи е трети и следващ автор. 
Резултатите от своите научни изследвания гл. ас. д- р Мая Георгиева Шопска е 

представила на 41 международни симпозиуми и конференции (от общ брой 66 за 
периода от 1997 до 2015 год.).  

Научната продукция на гл. ас. д- р Мая Георгиева Шопска е цитирана 50 

пъти, а участието и в научни проекти е както следва: за периода 1997 – 2015 
год.: 12 национални, 19 международни (18 от тях по ЕБР) и 4 научно-приложни 

проекта, от които 8 международни договори и проекти са за периода 2010 – 2015 
год., а броят на националните проекти е 7. 

Основните изследвания на гл. ас. д-р Мая Георгиева Шопска са в областта 

на хетерогенния катализ, като основните научни приноси са в областа на 
характеризиране на повърхности на нанесени метални и метал-оксидни 

катализатори чрез методите на хемосорбцията и инфрачервената спектроскопия. 
По отношение на каталитичните процеси, работата е съсредоточена основно 
върху хидриране и окисление на въглероден оксид и окисление на бензен, а като 

образци са изследвани моно- и биметални нанесени кобалт и паладий 
съдържащи катализатори, биогенно желязо, системи с паладий и биогенно 

желязо и двукомпонентни системи от платина или паладий и железен оксид.  
Проведени са изследвания върху разлагането на кобалтов нитрат, нанесен 

върху алуминиев и силициев оксид и по-специално върху ефекта на 

предварителната обработка в инертна среда при формирането на нанесени 
монометални кобалтови и биметални кобалт-паладиеви катализатори. Показано 

е, че третирането в инертна атмосфера на кобалтов нитрат води до образуване 
на стабилизиран върху повърхността СоО, докато в случая със съвместно 
нанасяне на кобалт и паладий от нитрати се образува и Со3О4. В резултат от 

изследванията по проблема е описана пряка зависимост между каталитичната 
активност в реакция на хидрогениране на въглероден оксид с цел получаване на 

метан с промяната в хемосорбционния капацитет.  
При кобалт-паладиеви катализатори, нанесени върху Al2O3, TiO2 и SiO2 са 

измерени високи стойности на конверсия на СО в реакцията на хидрогениране 

(над 80 % при образците с TiO2 и SiO2), като е показана връзка между 
каталитичната активност и хода на промяна на хемосорбционния капацитет с 

температурата на редукция.  
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Показано е, че с помощта на изследвания върху хемосорбция на водород 
върху кобалт-паладиеви катализатори могат да се получат данни за размера на 

частиците. Чрез съвместно прилагане на методите на хемомосорбция, термо-
програмирана редукция, рентгенова фотоелектронна и инфрачервена 
спектроскопия е работено върху създаване на метод за сравнителна оценка на 

повърхността на двата метала (чрез оценка на относителния дял от металът, 
намиращ се на повърхността на катализатора) в нанесени върху Al2O3, TiO2 и SiO2 

катализатори обработени предварително в различна газова среда.  
Изследвани са желязо-съдържащи образци, получени биогенно от желязо-

бактерии, като е показано съдържание на α-FeOOH, който при температура 250°С 

се превръща в α-Fе2O3, което предполага възможност за бъдещо приложение при 
получаването на катализатори. С помощта на инфрачервена спектроскопия е 

установена адсорбционна способност на природната биомаса към въглеродн 
оксид при стайна температура върху Fe3+ и е измерена активността в реакцията 

на окисление на въглероден оксид. Сравнени са активностите на абиотичен 
хематит и биогенен желязо-съдържащ образец при каталитично на окисление на 
въглероден оксид, като е установено, че активността на абиотичният материал е 

по- висока само до температура от 240°C. Заключено е, че биогенното желязо 
може да се разглежда като заместител на железния оксид, получен по химичен 

път, когато се цели използването му като катализатор. Изследванията в това 
направление са продължени с тестове на хибриден катализатор, получен чрез 
модифициране на влакнест катализатор 0.3%Pd/Al-Si-O с биогенен γ-FeOOH, като 

е показано, че каталитичната активност се дължи главно на паладия.  
На базата на представените материали по конкурса е видно, че гл. ас. д- р 

Мая Георгиева Шопска е изграден учен в областта на прилагане на методите на 
трансмисионна и дифузно-отражателна инфрачервена спектроскопия, като по-
специално за изслеване на на механизма на каталитичните реакции е използвала 

възможностите на in situ дифузно-отражателна инфрачервена спектроскопия. Не 
на последно място, с цел разкриване на конкретните закономерности, работите 

на гл. ас. д- р Мая Георгиева Шопска са допълнени и с други инструментални 
методи като температурно-програмирана редукция, Мьосбауерова спектроскопия, 
рентгенова фотоелектронна спектроскопия, сканираща и трансмисионна 

електронна спектроскопия, диференциален термичен анализ и др. 
 

 
Заключение: 

Считам, че гл. ас. д- р Мая Георгиева Шопска отговаря на изискванията на 

ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника на Института по катализ към БАН за неговото 
приложение, което се основава на изложения по-горе анализ на научната и 

научно-приложната дейност на кандидата. Всичко това ми дава основание да 
оценя ПОЛОЖИТЕЛНО цялостната и дейност. Позволявам си да предложа на 
почитаемото Научно жури също да гласува положително, да избере гл. ас. д- р 

Мая Георгиева Шопска за „доцент” в област на висше образование, 
професионално направление: 4.2 Химически науки, научна специалност: 01.0516 

„Химична кинетика и катализ”. 
 
 

Дата: 25.02.2016 год.                       ИЗГОТВИЛ СТАНОВИЩЕТО:…………………………..                                                         
                                                                                                                

(проф.д-р Антон Найденов) 
 


