
СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Татяна Табакова, 
член на научното жури 

по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”  
в професионално направление 4.2 „Химически науки”, 

научна специалност 01.05.16 “Химична кинетика и катализ”, 
тематично направление „Формиране и свойства на повърхността на  

нанесени метални/металоoксидни каталитични материали“, 
обявен в ДВ бр. 85 от 03.11.2015г. 

 
Гл. ас. д-р Мая Шопска е единствен кандидат в конкурса за заемане на академичната 

длъжност „доцент” в лаборатория „Нови каталитични материали и наноразмерни 
катализатори“ на Института по катализ - БАН.  

М. Шопска е завършила с отличен успех Химико-технологичния и металургичен 
университет - София, специалност „Неорганични и електрохимични производства“, през 1995 
г. Работи като химик в Институтa по катализ – БАН от 1996 г. През периода 1999-2001 г. е 
докторант и защитава дисертационен труд на тема: „Формиране и свойства на металната фаза 
в нанесени кобалтови и кобалт-паладиеви катализатори с приложение при хидрогенирането 
на въглероден оксид” през 2009 г. От 2010 г. и понастоящем заема длъжността гл. ас. в 
научната група „Нанесени метални катализатори“ към лаб. „Нови каталитични материали и 
наноразмерни катализатори”.  

За участие в конкурса са представени 45 научни публикации, в т.ч. 6 приети и 2 
изпратени за печат. Списъкът не съдържа публикации от дисертационния труд за присъждане 
на образователната и научна степен „доктор”. Всички трудове са публикувани през периода 
2010 – 2015 г. и този факт говори за много активната научно-изследователска дейност на 
кандидата след защитата на дисертация. Публикациите в списания с импакт фактор са 16, в 
т.ч. 5 приети за печат през 2015 г. Д-р Шопска е първи автор в 13 работи и втори – в 8, т.е. в 
около половината от публикуваните материали. Тя е кореспондиращ автор на 9 публикувани 
и 2 приети за печат труда. Тези данни разкриват безспорно личния ѝ принос в представените 
за участие в конкурса трудове.  

Представен е списък с 50 забелязани цитати (без автоцитати) на трудове за целия 
период на публикационна дейност (1997-2015 г.), като само 2 от тях са на работи, включени в 
дисертационния труд. Всички цитирания са от чуждестранни автори в международни 
списания и дисертации. Броят на цитатите надвишава специфичните изисквания за минимум 
20 броя цитирания при кандидатстване за заемане на академичната длъжност „доцент“. 

Резултатите от научните изследвания, проведени с участието на д-р Шопска за 
периода 1997-2015г., са представени на 66 международни и 35 национални научни форума, 
като 5 от участията на международни и 7 на национални форуми са включени и в 
автореферата на дисертационния труд. От представените списъци не е ясно дали са изнасяни 
устни доклади и какво е участието на кандидата.  

Д-р Шопска участва активно в изпълнението на национални и международни научно-
изследователски проекти. От 2015 г. е ръководител на проект с Института по геотехника на 
Словашка академия на науките. Член е на колективи, реализирали изпълнението на 9 проекта 
по програмите на фонд „Научни изследвания” със значителна финансова подкрепа, на 18 
съвместни проекта в рамките на спогодби между БАН и чуждестранни научни организации.  

Авторската справка за приносния характер на трудовете на д-р Шопска разкрива, че 
научно-изследователската ѝ дейност е свързана с характеризиране на повърхността на 



нанесени метални и металооксидни катализатори с помощта на хемосорбция и инфрачервена 
спектроскопия.  

Научните приноси са групирани в няколко области: 
1. Изучаването на кобалтови, паладиеви и биметални кобалт-паладиеви образци за 

хидриране на въглероден оксид е продължение на изследванията в дисертационния труд и 
включва адсорбционни измервания с цел определяне дисперсността на нанесените метални 
катализатори. Анализирана е зависимостта между каталитичните свойства и 
хемосорбционния капацитет, проследено е влиянието на предобработката в редукционна 
среда върху редуцируемостта на кобалтовооксидната фаза и дисперсността на метала в 
нанесени на Al2O3, TiO2 и SiO2 кобалт-паладиеви образци. Направен е опит за сравнителна 
оценка на повърхността на два метала (Co и Pd), нанесени на различни носители, чрез 
определяне на относителният дял на намиращия се на повърхността на катализатора метал. 

2. Изследванията на състава и структурата на биогенно желязо са докладвани в 9 
публикации. На основата на каталитични тестове в реакцията на окисление на въглероден 
оксид е проучена възможността за приложението на този материал в катализа като носител 
или катализатор след модифициране. В болшинството от публикуваните материали д-р 
Шопска е първи автор, което е показател за водещата ѝ роля в тези изследвания. 

3. Резултати, получени с помощта на инфрачервена спектроскопия и измерване на 
хемосорбция на водород, са използвани за изучаване на връзката между структурните 
особености и каталитичното поведение на никелови нанесени катализатори за хидриране на 
хранителни масла и метаниране на въглероден диоксид. 

4. Изследванията на механообработени материали (оливин и продукти от хранителната 
промишленост) имат ясно дефиниран приложен аспект. Провеждането на анализи с 
инфрачервена спектроскопия и хемосорбция на водород допринасят за изясняване ролята на 
механичното третиране на природни продукти като подход за подобряване на свойствата им 
за улавяне на въглероден диоксид, както и за оползотворяване на хранителни отпадъци. 

5. Инфрачервена спектроскопия е използвана като допълнителен метод при пълно 
охарактеризиране на смесенооксидни системи, ферити и перовскитни материали.  

Представени са разделителни протоколи за научните приноси на гл. ас. д-р Шопска за 
публикациите в съавторство с други колеги, въпреки че резултатите от нейното участие са 
формулирани в авторската справка.  

Запознаването с материалите по конкурса разкрива, че д-р Шопска се е утвърдила като 
изследовател със задълбочени познания при изучаване свойствата на повърхността на 
нанесени метални и металооксидни каталитични материали чрез адсорбционни измервания и 
инфрачервена спектроскопия. Нейната компетентност, прецизност, чувство за отговорност и 
способност за екипна работа я правят желан колега в провеждане на съвместни изследвания. 
Научните приноси на гл. ас. д-р Мая Шопска напълно отговарят на тематиката на обявения 
конкурс. Приложените списъци и доказателствен материал показват, че изискванията за 
заемане на академичната длъжност „доцент”, съгласно ЗРАСРБ и Правилника на ИК за 
приложението му, са изпълнени. Прегледът на цялостната научно-изследователска дейност и 
изпълнените показатели ми дават основание да дам положителна оценка за избора на гл. ас.   
д-р Мая Шопска на академичната длъжност „доцент” по Професионално направление 4.2. 
„Химически науки“, научна специалност “Химична кинетика и катализ”. 

Препоръчвам на Научното жури и НС на ИК – БАН да подкрепи кандидатурата на гл. 
ас. д-р Мая Шопска за заемане на академичната длъжност „доцент“. 

 
 

01.03.2016 г.     Изготвил становището: 
   /проф. д-р Татяна Табакова/ 


