отнесла използването на същите суровини и материали в практиката, както и оценката
и прогнозирането на потенциалната опасност за околната среда и здравето.
Христина Василева е ръководила една дипломна теза в образователна степен
„магистър“ и 1 редовен докторант на ИМК, БАН, отчислен с право на защита.
3. Основни научни и/или научно-приложни приноси
Представената справка за приносите на кандидата е впечатляваща и по
съдържание, и по подредба/структуриране. Основните научни приноси на Христина
Всилева са свързани с изследванията на въглища и биомаси – техните фазовоминераложки и химични съдържания и свойства, класификация и поведение при
преработка, с цел предвиждане и евентуална превенция на вредни влияния върху
околната среда и здравето и по възможност ефективно опозотворяване на крайните
отпадни продукти. Те са в голяма степен лично дело на кандидата, въпреки неговото
водещо авторство в само две от публикациите. Както според мен правилно е посочено в
приложената справка за приносите, познавайки стила на работа и на Станислав и на
Христина Василеви, кандидатът е с основен принос в изследванията и подготовката на
публикациите - от опробването, през анализите и обработката на техните резултати, до
изготвянето на таблици и графики и написване на съответните части от приложените
стати. В случая съвместната робота е била полезна и за двамата основни автори и е
спомогнала за точното и задълбочено изследване и за коректното представяне на
резултатите. Към приносите бих добавила и публикуването в импактфакторни списания
на безспорно добър английски език, което е направило изследванията достояние на
международната геоложка общественост и индустрията. За мен като рецензент беше
приятно да установя, че колегите ми определят “модата“ в едно толкова переспективно
направление.
Главните научни приноси могат да се категоризират като “обогатяване на
съществуващи знания и теории“, “формулиране и обосноваване на нова хипотеза“ и
“създаване на нови класификации, методи и технологии“.
4. Критични бележки и препоръки по представените трудове.
В краткото становище не бих коментирала преминали рецензии статии, които са
доказали качеството си с многобройни цитирания. Препоръките ми са следните:
- на фона на активната изследователска и публикационна работа остават
неголеми приносите на кандидата към обучението на студенти и докторанти. Надявам
се като професор да посвети повече време на привличането и изграждането на добри
учени в направлението, в което работи.
- Христина Василева има знанията и уменията да поема водеща роля в
подготовката и провеждането на научно-изследователски и приложни проекти и
публикуването на статии и се надявам израстването до “Професор“ да я мотивора
лично за поемане на тази отговорност.
5. Заключение
Христина Василева е изграден и доказал се изследовател с международно
признание, който напълно отговаря на изискванията на ЗРАС и ИМК-БАН за заемане
на академичната длъжност “ПРОФЕСОР” по научна специалност 4.4 Науки за Земята,
“Минералогия и кристалография” - Минералогия и геохимия на твърди горива и
продукти от тяхното изгаряне, поради което препоръчвам на Научното жури и Научния
съвет на института да приеме нейната кандидатура.
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(проф. д-р И. Пейчева)

