


надвишава около два пъти минималния изискуем брой точки за заемане на длъжността 

„професор“ съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и за заемане на академични длъжности в Българска академия на науките. 

Основните приноси на представените публикации по показател В се отнасят до  

изясняване влиянието на различни фактори върху свойствата и поведението на 

строителни материали, главно циментови състави. Тези изледванията са в унисон със 

съвременните тенденции в развитието на строителното материалознание и в отговор на 

глобалното предизвикателсво за ресурсна и енергийна ефективност. Приносите могат 

да бъдат обобщени както следва:  

 Изяснено е влиянието на вида и количеството на цементозаместителна добавка 

(пълнител) като природни зеолити, отпадни продукти от строителството или 

хранителновкусовата промишленост, върху пуцолановата реакция и 

физикохимичните показатели на строителния материал; 

 Оценен е ефектът от използването на различни методи на активиране върху 

химичната активност и свързващите свойства на изследваните пълнители; 

 Изясняване на химизма на термично разлагане и реакциите протичащи в твърда 

фаза при термично третиране или активиране на компонентите на циментовата 

смес, както и определяне на разнообразието на кристални и рентгеноаморфни 

хидратни фази при вариране състава на циментовите смеси чрез прилагане на 

методи за термичен анализ в комбинация с масспектрален и рентгенострктурен 

анализ. 

Публикациите, включени в списъка за оценка по показател 7 на група Г, са 

тематично свързани както по отношение на обектите на изследване - природни и 

синтетични апатити и техни композити, така и по отношение на основния използван 

метод – термичен анализ. Последният е комбиниран с ИЧ спектроскопия, 

масспектрален анализ и други физикохимични методи, с което се постига пълнота и 

убедителност на резултатите от изследванията. Приносите в синтезиран вид са: 

 Отнасяне на изследваните природни апатити с произход Северна Африка и 

Европа към определен тип апатит; 

 Изясняване на реакциите и трансформациите на минералите в процеса на 

тяхното термично разграждане; 

 Установяване на зависимости и определяне на въздействието на 

механохимичното активиране на изследваните апатити върху степента на 

тяхната модификация и изясняване на реакциите на твърдофазен синтез, 

протичащи по време на механохимичното активиране; 

 Установени са реакциите и продуктите на твърдофазен синтез на 

трибоактивирана смес от апатит тип В (произход Тунис) и амониев сулфат 

(отпаден продукт от редица производства) с цел използването им като 

комплексни торове; 

 Установяване на условията и реакционните продукти на трибохимичното 

активиране на смес от природни минерали – апатит (произход от Тунис) и 



клиноптилотит (произход от България) с цел интензифициране на процесите на 

термично разлагане и получаване на продукти с по-добра разтворимост от тази 

на апатита. 

Освен научно-фундаменталния характер на изследванията на доц. Вилма Петкова 

Стоянова, трябва да се отбележи, че те се отличават със силна приложна насоченост. 

Резултатите от тях показват приложимостта на трибохимичното (механохимичното) 

активиране като ефективен метод за интензифициране на процесите и реакциите за 

получаване на строителни материали или комплексни торове – многотонажни 

производства със значително екологично въздействие. В допълнение, демонстрирана е 

възможността за използването на отпадни продукти от строителството и 

хранителновкусовата промишленост, както и природни зеолити като пълнители за 

получаване на строителни материали или на усвояеми от растенията компоненти на 

комплексни торове. 

Документите по конкурса са представени в пълнота. Има несъответствия в Таблица 

4. Брой точки по показатели за защита на академична длъжност „професор“ в 

документа  „Справка за научната дейност на доц. д-р Вилма Петкова Стоянова“ и 

таблица Обща характеристика на публикациите за участие в конкурса от Авторската 

справка за приносния характер на трудовете на кандидата.  

Личните ми впечатления от доц. д-р Вилма Петкова са за изключително активен и 

ангажиран изследовател и преподавател. Екологичната и приложна насоченост на 

изследванията й са перспективна тематична област за обучение на докторанти – 

обстоятелство, което тя би могла да използва в бъдещата си дейност. 

Заключение  

От преставените материали и качеството на научната продукция на доц. д-р Вилма 

Петкова Стоянова е видно, че наукометричните показатели на кандидата отговарят и 

надвишават изискванията за заемане на академичната длъжност „професор” 

определени в Закона за развитие на академичния състав в Република България и 

Правилника за неговото прилагане, както и тези посочени в Правилника за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в БАН, съответно 

в ИМК.  

  На основание на гореизложеното давам положителна оценка и препоръчвам на 

НС на ИМК-БАН да подкрепи избора на доц. д-р  Вилма Петкова Стоянова на 

академичната длъжност „професор” в професионално направление 4.2 “Химически 

науки” (Термохимия на природни и синтетични неорганични вещества). 

 

 
Дата: 20.02.2020 г.   ИЗГОТВИЛ СТАНОВИЩЕТО: 

                                        

Проф. д-р Нели Косева 


