
С Т А Н О В И Щ Е 

 

от доц. д-р Силвия Тодорова, Институт по катализ-БАН, член на научно 

жури, избрано от Научния съвет на ИК – БАН, протокол № 2/15.10.2015 г., т. 1  

относно приносния характер на трудовете на доц. д-р Люба Илиева Генчева за 

участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в Института по 

катализ, БАН по 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 

„Връзка между окси-редукционно и каталитично поведение на хетерогенни 

катализатори“ (ДВ бр. 63 от 18.08.2015). 

 

Общо представяне на кандидата.  

Доц.  д-р Люба Илиева Генчева е единствен кандидат по конкурса за заемане на 

академичната длъжност „професор”. Кандидатът отговаря на всички условия от чл. 64 

от правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на 

академични длъжности в Институт по катализ – БАН. 

За участие в конкурса доц. д-р Люба Илиева е представил необходимите 

документи: автобиография, дипломи за завършено висше образование и за 

образователна и научната степен „доктор”, свидетелство за научно звание, списък на 

публикации за участие в конкурса с копия от същите, авторска справка за приносите от 

научните публикации, списък на участия в национални и международни конференции и 

конгреси, списък със забелязаните в литературата цитати, списък с участията в 

международни и национални проекти. В конкурса, кандидатът участва с 41 публикации 

и една глава от книга. Всичките представени публикации са в списания, които се 

реферират и индексират в световната система за рефериране, индексиране и оценяване, 

33 от тях са в списания с импакт фактор. В 19 публикации доц.  Илиева е на първо 

място, в 5 – на второ, в 10 – на трето, което явно показва, че нейният принос в 

разработването на научните изследвания е основен. Доц. Л. Илиева е съавтор на глава 

от книга:“Ceriabased gold catalysts: synthesis, properties and catalytic performance for the 

WGS and PROX processes” с автори D. Andreeva, T. Tabakova, L. Ilieva, in “Catalysis by 

Ceria andRelated Materials – 2nd Edition” A. Trovarelli and P. Fornasiero (Eds), Imperial 

College Press, London, UK, 2013 и на един патент ”Златен катализатор за окисление на 

въглеводороди, разлагане на хлор-заместени въглеводороди и озон и метод за 

получаването му”  (автори Д. Андреева, Т. Табакова, В. Идакиев, Л. Илиева, Д. 

Механджиев, А. Найденов,), рег.№ 104186/24.02.2000 г., патент № 64302.  

Значителна част от публикациите на доц Илиева са в едни от най-реномираните 

списания в областта на катализа (Applied Catalysis В, Applied Catalysis A, Catalysis 

Communications, Topics in Catalysis, Reaction, Kinetics, Mechanisms and Catalysis) и 

водородната енергетика (Int. J. Hydrogen Energy, Fuel). Забелязани са 481  цитата на 40 

работи. Всички цитирания са от чужди автори в престижни международни списания и 

поредици. 

Броят на публикациите и цитатите е доста над формулираните изисквания в чл. 

71 ал. 2(б) от правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности в ИКБАН. Участията на кандидатката в научни 

мероприятия са 111, като 94 са в международни конференции и симпозиуми.  Изнесла е 

общо 10 устни доклада на престижни международни конференции и срещи по COST. 



Доц. Илиева участва общо в 6 международни научени проекта в рамките на програмите 

НАТО и COST, като е координатор от българска страна на 4 от тях. Ръководител е 

общо на 8 в рамките на ЕБР. Проектите са с Институт по наноструктурни материали, 

CNR, Палермо, Италия; Латвийски Институт по Органичен синтез, Рига, Латвия; 

Институт по физикохимия на РA, Букурещ, Румъния; Институт по физикохимия на 

ПАН, Варшава, Полша. В рамките на междуакадемичното сътрудничества, доц. Илиева 

участва общо в 4 проекта. На национално ниво Люба Илиева е ръководител на 5 

проекта финансирани от национални източници и е участник в 5. Учебно - 

образователната дейност на кандидатката се изразява във воденето на лекции и 

упражнения по температурно програмируема редукция, окисление и десорбция, на 

български и английски, в рамките на проект BG051PO001-3.3.0 и пред представители 

на фирмата Saudi Basic Industries Corporation. Доц. Л. Илиева е консултант на двама 

успешно защитили български докторанта и ръководител на 3 месечна специализация на 

Ф. Л. Тенладо от факултет по органична химия към университета на Кордоба, Испания, 

като част от европейска му докторантура. Доц. Илиева има принос и академичното 

израстване не само на учени от България, но и от чужбина. Тя е била член на 

международно жури за защита на дисертационен труд на В. Монтес, Университет на 

Кордоба, Испания, 2015.  

 

Научни приноси. 
Основните научни приноси на доц. Илиева за в областта на екологичния катализ, 

получаването на чист водород и катализ, свързан с подобряване качеството на живот. 

Една съществена част от изследванията са насочени към търсене на ефективни 

катализатори за очистване на отпадни газове от вредни емисии на азотни оксиди, СО и 

бензен. Това са едни от основните замърсители на въздуха и са обект на регулиране от 

европейското и български законодателство. Друга основна част от научните приноси на 

доц. Илиева са в областта на едно модерно и много перспективно направление, а 

именно получаването на чист водород за приложение в горивни клетки. 

Дизайнът на нови катализатори за пълно окисление на летливи органични 

съединения (ЛОС) има ключово значение за очистването на промишлените газове, 

съдържащи вредни вещества и опазване на околната среда. Основният механизъм по 

който протича окислението на ЛОС в присъствие на катализатори съдържащи оксиди, е 

т.н. механизъм “Mars-van Kreleven”. Според него пълното окисление на ЛОС се 

осъществява с участието на кислород от оксида и следващо ре-окисление от кислорода 

в газовата фаза. Това означава, че окси-редукционно поведение на използваните оксид, 

независимо дали са носител, промотор или активна фаза, е от съществено значение за  

че за каталитичната активност на дадена система. Чрез промяна на редукционното 

поведение на оксидната система може да се контролира и активността на катализатора. 

В изследванията насочени към търсене на връзка между окси-редукционно и 

каталитично поведение в реакцията на пълно окисление на бензен в присъствие на 

златни катализатори нанесени върху СеО2, модифициран с различни метали, е 

установено, че златото не влияе върху обемната редукция, но съществено понижава 

температурата на редукцията на повърхностните слоеве, като по този начин води до 

повишаване на активността на катализатора. Един от съществените приноси на доц. 

Генчева, това намирането на метод за предсказване на каталитичното поведение на 

златни катализатори нанесени върху СеО2 носители, промотирани с V2O5, в реакцията 

на пълно окисление на бензен, посредством определяне кинетичните параметри на 

редукция. 

Детайлното изследване на окси-редукционното поведение на златни 

катализатори върху CeO  носители, модифицирани с преходни метали Me=Fe, Mn, Co и 



Sn, показват, че в този случай няма директна корелация между редукционното 

поведение на каталитичните системи и активността в реакцията на пълно окисление на 

бензен. Изключение е установено при кобалт модифицираните образци, при които 

Со3О4 е въведен посредством механохимичен синтез. Добавката от Со3О4  води до 

увеличаването на дела на  фино дисперсното злато, което от своя страна улеснява 

редуцируемостта на повърхностните слоеве. При тези системи също е намерена пряка 

корелация между редукционната и каталитична активност.  

Друг съществен принос в изследванията на доц. Илиева, това е намирането на  

съответствието между редуцируемостта, генерираните кислородни ваканции 

(установено по данни от Рамановата спектроскопия) и каталитичното активност  в 

реакцията NО+СО. Изследването засяга различни серии златни катализатори на 

носител СеО2, модифициран с различни добавки –Al2O3 (10, 20 т %), Fe2O3 (5, 10, 20 т 

%) или оксиди на редкоземни метали. Варирани са и начините на внасяне на дотиращия 

елемент – съутаяване или механо-химичен синтез. 

При изучаване на модифициращата роля на различни добавки към цериевия 

диоксид като носител на наноразмерни златни катализатори върху каталитичното 

действие в реакцията на конверсия на СО с водна пара е установено е,  че активност не 

е свързана с редуцируемостта на катализатора като цяло, а се основава на зависимост 

от най-подвижния решетъчен кислород, който участва в процес на създаване на 

кислородни ваканции и последващо ре-окисление с вода на цериево-оксидната 

повърхност. 

Доц. Илиева има и съществен принос към методологията на ТПР експеримента. 

При изучаване на редукционното поведение на Au катализатори върху модифицирани с 

редкоземни елементи СеО2, се наблюдават двойни редукционни максимуми в 

температурната област на повърхностна редукция на СеО2. Рутинното, подобен тип 

пиковете се отнасят или към редукция на различни компоненти на изследваната 

система и/или към редукцията на един компонент до различно крайно окислително 

състояние. В случая различното положение на максимумите се отдава на редукцията на 

един компонент на изследваната система до едно и също крайно окислително 

състояние (Се4+→Се3+), като разликата в максимумите е резултат от разлики в 

лабилността на кислорода. 

В заключение може да се каже, че изследванията на доц. д-р Люба Илиева 

Генчева са пряко свързани с изясняване на връзката между състав, структурна, 

окислително-редукционно и каталитично поведение на златни катализатори с носител 

СеО2, модифициран с различни добавки,  във важни за опазването на околната среда 

процеси. Оценена е както редуцируемостта, така и възможността за възстановяване на 

кислородния капацитет след ре-окисление при различни температури, което е 

определящо за активността в окси-редукционните процеси. Намерен е метод за 

предсказване на каталитичното поведение посредством определяне кинетичните 

параметри на редукция. 

 

Заключение 

Научните изследвания на доц. д-р  Люба Илиева Генчева изцяло отговарят на  

тематиката на обявения конкурс за присъждане на научната длъжност „професор”. 

Публикационната дейност и цитатите върху публикуваните резултати доказват, че  доц. 

д-р Л. Генчева напълно покрива всички изисквания в Правилника на ИК - БАН за 

присъждане на академични длъжности и научни степени. Поради това, убедено 

препоръчам на членовете на уважаемото Научно жури и на почитаемия Научния съвет 

на ИК-БАН да присъдят на доц. д-р  Генчева академичната длъжност “професор” в 



професионално направление 4.2 „Химически науки” и научна специалност“Химична 

кинетика и катализ”. 

 

 

София, 15.12. 2015 г.                                                           доц. д-р Силвия Тодорова 

 

 

 

                                                                                              /                                           / 


