
СТАНОВИЩЕ 
 
по конкурса за получаване на академична длъжност „доцент” по професионално направление 
4.2 Химични 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" по конкурса обявен от Института по катализ при Българската 
академия на науките, в ДВ бр. 85/ 03.11.2015 год. с единствен кандидат Мая Георгиева 
Шопска от същия институт 
 
от члена на научното жури доц. д-р инж. Радостин Н. Николов, ХимикоТехнологичен и 
Металургичен Университет, София 
 

Гл. асистент д-р Мая Георгиева Шопска завършва ХТМУ - София през 1995 г., 
специалност „Неорганични и електрохимични производства". През 2010 г. защитава 
докторска дисертация на тема „Формиране и свойства на металната фаза в нанесени 
кобалтови и кобалт-паладиеви катализатори с приложение при хидрогенирането на 
въглероден оксид" Според приложеното удостоверение за стаж, кандидатът Мая 
Шопска е работила повече от 16 години като химик, в Институтът по катализ при БАН, 
където от 2010 г. до понастоящем заема академичната длъжност главен асистент. 

По конкурса гл. асистент д-р М. Шопска е представила Списък (придружен с копия) 
от научните трудове, представени в настоящия конкурс и обобщен такъв, на научните си 
публикации за периода 1997 - 2015 г., Списък на забелязаните цитати, Списъци на участията 
си в международни и национални научни конференции и симпозиуми, Информация за 
участието си в договори и изследователски проекти и останалите документи, свързани с 
конкурса.  

Общият брой на представените в конкурса научни трудове на главен асистент Мая 
Шопска е 43, от които 6 бр. са приетите за печат. От представените публикации, 
публикувани в списания с импакт фактор (включително с приетите за печат с IF 5 бр.) са 16 
публикации. Научните съобщения (в пълен текст, с редактори) от научни форуми са 11, 
включително 1 бр. под печат. Останалите са научни публикации в специализирани (вкл. 
индексирани) списания и др. 

Публикациите с IF, могат да се групират както следва: публикувани (включително с 
приетите за печат с IF) в Bulg. Chem. Commun. - 5 бр., в Hyperfine Interact. - 3 бр., в Minerrals 
Engineering, Reac. Kinet. Mech. Catal., Central European Journal of Chemistry, Acta Phys. Pol. A, 
Croat. Chem. Acta, Russ. Journal of Phys. Chem., Rev. Roum. Chim. и Oxid. Commun., по една. 

Добра препоръка за трудовете на д-р М. Шопска са забелязаните 50 цитирания, 
изключително от чуждестранни учени в реномирани международни списания, 
дисертационни трудове и др. Освен това, за периода 2010 - 2015 г., кандидатът има общо 61 
участия с научни съобщения в международни и национални научни форуми. За периода 1997 
- 2015 г д-р Шопска е взела участие в изпълнението на 19 международни и 12 национални 
договори и проекти. Кандидатът в конкурса се явява ръководител на договор по ЕБР с 
Института по геотехника на Словашката академия на науките (2015 - 2017 г.). 

Преподавателска или учебна дейност по утвърдена учебна програма за докторанти от 
ЦО БАН или курс лекции в университет или висше училище според приложените 
документи, д-р Шопска няма. 

Специално бих желал да отбележа факта, че д-р Шопска покрива регламентираните 
изисквания от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за 
заемане на академични длъжности в Института по катализ, необходими за заемане на 
академичната длъжност доцент по отношение на общия брой публикации (включително с 
приетите за печат 6 бр.) повече от 2 пъти, по отношение на тези, с импакт фактор 



(включително с приетите за печат с IF 5 бр.) напълно, а относно изискуемия брой цитирания 
- 2.5 пъти. 

Всички представени от д-р Шопска научни трудове са по тематиката на научна 
специалност 4.2 Химични науки, по която е обявен конкурсът. 

Според представените за участие в конкурса материали считам, че научните интереси 
и изследвания на кандидата са в областите на характеризиране с традиционни и съвременни 
методи на нанесени метални и металоксидни катализатори, в изследванията върху 
каталитичната активност на моно- и биметални нанесени катализатори в каталитични 
реакции главно на хидриране и окисление на СО и на бензен. Специален акцент е поставен 
върху изучаването на предварителната обработка (в инертна или редукционна среда) върху 
формирането на каталитични фази на смесена оксидна основа, с различна степен на редукция 
на металите, агломерация на металните частици и взаимодействие метал-носител. Широко се 
прилагат различни аспекти на метода на механообработката на различни материали за 
модифициране на техните свойства, а също за синтез на смесенооксидни системи и ферити. 
Много важно място в изследванията на М. Шопска заема изучаване състава, структурата и 
приложението на образци биогенно желязо, получени от неутрофилни желязобактерии 
Leptothrix в природни и лабораторни условия. Изучени са възможностите за модифициране 
на природно биогенно желязо чрез термична и химична обработка, с цел отстраняване на 
органичните онечиствания. Установени са оптимални реагенти за целта, способстващи в 
процеса на обработка максимално запазване съставът на желязната фаза.   

Всред научните приноси в трудовете на кандидата ще отбележа само тези, които 
според мене имат потенциал за понататъшно развитие.  

Направен е опит за създаване на сравнителен метод за оценка повърхността на 
нанесени метални фази (при биметални катализатори, обработени предварително в различни 
газови среди), чрез използване на комбинация от методи: хемосорбция, модифициран метод 
на ТПР, РФЕС, ИЧС. Методът е изпитан за определяне на повърхността на метален Со (от 
кобалт-паладиев катализатор за хидриране на СО). 

Изследванията върху състава, структурата и приложението на биогенно желязо са 
позволили да бъде показано, че природен субпродукт на метаболитните процеси на 
бактериите от групата Sphaerotilus-Leptothrix има потенциал за приложение в катализа след 
модификация. Биогенното желязо би могло да замести като катализатор за окисление на СО 
железния оксид получен по химичен път. Чрез насочено формиране на типа биогенни 
железни оксиди, получени при култивиране на бактериите Sphaerotilus-Leptothrix в различни 
хранителни среди, е изяснена ролята на отделните железни фази в каталитичната реакция на 
окисление на СО. 

Обобщавайки накратко научно-изследователската дейност и научните приноси на 
кандидата на основа на представените за рецензиране трудове, може да се заключи, че те 
водят до получаване на нови и потвърдителни факти, до обогатяване на съществуващите 
знания в експерименталната практика и в теорията за характеризиране, модифициране и 
механосинтез на катализатори. Особено място заема изучаване състава, структурата и 
потенциалното приложение в катализа на образци биогенно желязо, получени от 
неутрофилни желязобактерии Leptothrix в природни и лабораторни условия. За интерес към 
тези изследвания свидетелства включването на публикация на д-р Шопска в обзора "Biogenic 
and bio-structured inorganic materials in heterogeneous catalysis: a brief overview" на Hargreaves 
и Alharthi в Journal of Chemical technology and Biotechnology. 

Въз основа на представените за рецензиране трудове считам, че методичното равнище 
на научните изследвания на гл. асистент д-р М. Шопска в областта на конкурса е на много 
добро ниво, а проведената изследователска работа в немалка степен е лично дело на 
кандидата. Считам също така, че приносът на кандидата в интерпретацията на опитните 
резултати, както и в написването на самите трудове, е значителен. 

В заключение считам, че показателите за научна и научно-приложна дейност на 
кандидата отговарят на изискванията на закона и правилниците за неговото прилагане и 



предлагам на Научното жури да препоръча на Научния съвет, гл. асистент д-р инж. Мая 
Георгиева Шопска, да бъде избрана за „доцент” по научната специалност 4.2 Химични науки 
(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" по конкурса 
обявен от Института по катализ при Българската академия на науките. 

 
 
01.03.2016 г.                                                  Член на научното жури: 
    София 
                                                                                         /доцент д-р инж. Р. Николов/ 
 


