статия
N 6A/N 31Б
статия

дисертации/дипломни работи и монография.
втора

съществен

10

В над 5 международни и чужди списания, както и в
монография, дисертация и научен отчет.

N 10A/N 35Б
втора
съществен
5
В над 4 международни и чужди списания.
студия1
N 9A/N 34Б
втора
съществен
3
В над 2 международни и чужди списания, както и в
дисертация.
студия
N 19A/N 45Б
втора
основен
2
В 2 чужди списания.
статия
N 11A/N 36Б
втора
основен
1
В 1 чуждо списание.
статия
N 2A, статия
трета
съществен
N 3A, статия
трета
съществен
Обект на изследване: Твърди отпадъци от изгаряне на петролен кокс
N 8A, статия
основен
първа
N 15A, сб. д.2 втора
основен
N 16A, сб. д.
втора
основен
Обект на изследване: Биомаса
N 7A/N 32Б
четвърта
съществен
344
В над 130 международни и чужди списания. Според броя
на цитатите (≥ 5) в отделните видове издания:
студия
дисертации/дипломни работи > Fuel > Energy & Fuels >
сборници с доклади > книги /монографии > Renewable and
Sustainable Energy Reviews = Fuel Processing Technology >
Biomass and Bioenergy = Bioresource Technology = Construction
and Building Materials > отчети > Energy.
N 14A/N 39Б
четвърта
съществен
115
В над 40 международни и чужди списания. Според броя
на цитатите, които са ≥ 5 в отделните видове издания:
студия
дисертации/дипломни работи > сборници с доклади >
Energy & Fuels > Fuel.
N 17A/N 43Б
четвърта
съществен
71
В 30 международни и чужди списания. Според броя на
цитатите, които са ≥ 5 в отделните видове издания: Fuel >
студия
Energy & Fuels = дисертации/дипломни работи > сборници с
доклади.
N 18A/N 44Б
четвърта
съществен
40
В 15 международни и чужди списания. Според броя на
цитатите, които са ≥ 5 в отделните видове издания: Fuel.
студия
N 20A/N 46Б
трета
съществен
25
В 11 международни и чужди списания, както и в
дисертации/дипломни работи, монографии и сборници с
студия
доклади.
N 21A/N 47Б
трета
съществен
16
В 7 международни и чужди списания, както и в научни
отчети и дисертации/дипломни работи.
студия
N 22A/N 48Б
втора
съществен
3
В 1 чуждо списание, както и в дипломна работа.
студия
N 12A, сб. д.
четвърта
съществен
N 13A, сб. д.

девета

съществен

* Групите от публикации са подредени съгласно намаляване броя на установените цитати
А
Номер на публикацията от списъка на публикациите след заемане на академичната длъжност «доцент»
Б
Номер на публикациите от справката за цитиранията
1
студия – публикация в обем от 20 и повече страници.
2
сб. д. – сборник с доклади (кратки публикации/съобщения) от научни форуми
3
Съществен/основен принос при интерпретация на резултатите.
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Кандидатката е първи автор на 2 работи и втори в 10 публикации, но това е без
значение понеже липсват изисквания относно авторската позиция.
Единадесет от работите (№ 1, 4, 7, 9, 10, 14, 17, 18, 20, 21 и 22) са в обем ≥ 20
страници, което ги определя като студии. Написани са на английски език като 9 са
публикувани в международни с импакт фактор списания (Fuel и Fuel Processing
Technology) и 2 в Geologica Balcanica. Четири от работите (№ 12, 13, 15 и 16) са кратки
публикации, представени на научни форуми в чужбина и у нас. Едната от тях (№ 15) е
докладвана на конференцията «Геонауки 2012», написана е на български език и е
единствената работа не на английски език сред рецензираните публикации в този
случай. Останалите 7 публикации са статии, публикувани в чужди и български
списания с импакт фактор (Fuel, International Journal of Coal Geology и Comptes rendus
de l'Academie Bulgare des Sciences). Общият броят на публикациите в списания с импакт
фактор е 16 и отговаря на количествените показатели на изискванията на ИМК-БАН
като ги надвишава с 6 броя.
Работа № 16 дублира текстово № 15, но съдържа фигури и таблици. Не се налага
редуцирането й тъй като двете къси съобщение са написани съответно на английски и
български език, докладвани са на рзлични форуми и по този начин получават по-голяма
публичност
1.2. Научни и научно-приложни проекти:
Доц. Василева е участвала в общо 13 научно-изследователски проекта – 3
международни и 10 национални, както и в подготовката на 7 нефинансирани проекта.
В периода 2006-2015 г. работи по два международни и 5 национални договора.
Международите проекти са финансирани по европейски програми (JRC-EC и ЕБР),
докато националните предимно от ФНИ.
До 1994 г. е участник в изготвянето на 14 научно-производствени доклада и
отчети за извършени геолого-геофизични и химични изследвания.
1.3. Други дейности – участие в научни мероприятия, редколегии, експертни
съвети, организационни комитети и др.
Съавтор е на 7 работи представени като доклади и постери на маждународни
форуми в Лион - Франция, Берлин - Германия и Пекин – Китай и на национални научни
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конференции. Работите № 12 и 16 са части от по-големи публикации (съответно № 7 и
8) като съдържат и нови данни.
Участва в журито на двама кандидати съответно за присъждане на
образователна и научна степен и избор на лице на академича длъжност.
Рецензент е на: (1) проект по европейски програми (Изследователски фонд за
въглища и стомана на Европейската Комисия – RFCS, 7ма Рамкова Програма на
Европейската Комисия, Хоризонт 2020); (2) отчети по текущи европейски договори
(Изследователски фонд за въглища и стомана на Европейската Комисия); (3) учебни
програми (дисциплина “Топоминералогия” за образователно-квалификационната
степен “Магистър” по специалност “Приложна минералогия” в МГУ “Св. Иван
Рилски”); и (4) на статии предложени за публикуване в Energy and Fuels, Fuel,
International Journal of Coal Geology, Journal of Hazardous Materials, Energy Exploration
and Exploitation.
Организатор е на международната работна среща "Biomass Properties and Impacts
on Uses for Bioenergy and Biofuels", проведена в София (22-23.09.2011) с домакинството
на ИМК-БАН.
2. Обща характеристика на научната, научно-приложната и педагогическата дейност на
кандидата:
2.1. Научна и научно-приложна характеристика:
Основната научна и научно-приложна дейност на доц. Василева е в сферата на:
(1) минералния и геохимичен състав на твърдите горива въглища от различен ранг,
биомаса и петролен кокс; (2) трансформацията на органичното и минерално вещество и
поведението на главните, второстепенните и елементите-примеси при изгарянето на
тези горива в топлоелектически централи (ТЕЦ); и (3) механизмите на формиране на
отпадните продукти пепели, сгурии и шлаки.
Първата група публикации (Табл. 1) включва 10 броя работи (№ 1, 2, 3, 4, 5, 6,
9, 10, 11, 19) и има за обект на изследване въглища и техни отпадни продукти от
изгарянето.
Работите № 1, 2 и 3 са доминиращо експериментални. Работа № 1 е част от
дисертационния труд на кандидатката и представя за първи път данни за съвместното
поведението на органичното и минерално вещество на български кафяви (пернишки и
бобовдолски) и черни (балкански) въглища при термичното им третиране във въздушна
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среда за температурния интервал 100-1600 °С. Охарактеризирана е трансформацията на
установените 33 минерала и фази във въглищата за всеки стоградусов температурен
интервал и са конкретизирани процесите, водещи до формиране на твърдите продукти
пепели, сгурии и шлаки. Публикации № 2 и 3 предлагат шест-степенна процедура за
селективно и последователно извличане на елементи като Ca, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb
и Zn от пепели на бобовдолски въглища и отделени от тях фракции от керамични
ценосфери като е приложен набор от разтворители. Резултатите сочат, че тази схема би
могла да има практическо приложение при наличие на първична информация за
изходните продукти.
Публикации № 4, 5, 6, 9 и 10 имат обобщителен характер и представят нови
класификационни системи за неорганичното вещество на въглища и техни пепели
получени от изгарянето им в ТЕЦ. Използвани са детайлни данни за 41 пепелни проби
от различни въглища изгаряни в 37 наши и чуждестранни топлоелектроцентрали. В
основата на постигнатото лежат редица предходни публикации и натрупания опит на
първия автор (проф. С. Василев) на споменатите по-горе публикации.
Публикации № 11 и 19 дават информация за концентрациите, тенденциите за
концентриране и поведението на живак (Hg) при изгаряне на въглища в български ТЕЦ.
Резултатите потвърждават изводите направени по-рано от други автори, че живакът се
концентрира частично от неизгорелите въглищни частици. Резултатите установяват, че:
(1) улавянето на Hg се увеличава с нарастване на специфичната повърхност и обем на
микропорите на пепелите; и (2) неизгорелите частици в пепели от по-нисък ранг
въглища концентрират по-добре живак. Фиксирани са и адсорбционните места на
живака в неизгорели въглищни частици от различен ранг въглища.
Втората група публикации обединява 3 работи (№ 8, 15 и 16) с обект на
изследване сирийски петролен кокс и негови пепели.
Направена е характеристика на фазово-минераложкия и неорганичен химичен
състав на пепели от петролния кокс. Данните за 36 елемента показват, че с високи
концентрации (> 1%.) са V, Ca, Si, S, Ni, Fe, Al и Na. Установените доминиращи фази в
продукта са стъкло, анхидрит и Ni-ванадат. Определена е морфологичната особеност на
частиците на кокса (гъбеста, сачмяна и иглеста), която е резултат от начина му на
получаване и състава на изходната суровина. Посочено е влиянието на морфологията
върху обработката на пробите и вариациите във фазово-минералния състав. Обектът на
изследване е все оше недостатъчно изучен в света.
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Третата група публикации съдържа 9 работи с номера 7, 12, 13, 14, 17, 18, 20,
21 и 22 и е посветена на изучаването и изследването на биомасата. Всички работи са
студии с изключение на № 12 и 13, които са кратки публикации докладвани на
международни форуми.
Студия № 7 е първата от цикъла и първата критична, обзорна и обобщителна
работа, чийто обект е биомасата. В останалите студии са включени и собствени
изследвания на колектива.
Работи № 7 и 12 представят база-данни за пълния химичен състав на 86 вида
биомаса (дървесина, треви, слама, селскостопански отпадъци с растителен и
животински произход, водорасли, отпадъчна индустриална биомаса и др.) и система за
класифициране на природните и техногенни групи биомаса според химичния им
състав. Основните моменти в работите № 13, 14, 17, 18, 20, 21 и 22 са съответно:
-

изследване вариациите в състава на биомасата с цел нейното сертифициране;

-

фазова характеристика на органичния и неорганичен състав на биомасата;

-

фазово-минераложко и химично изследване на състава на пепели от биомаса;

-

потенциално приложение на пепелите от биомаса;

-

систематизиране на фазово-минераложките трансформации на на органичното и
неорганичното вещество по време на изгарянето на различни видове биомаса;

-

охарактеризиране на механизмите на стапяне и образуване на различни типове и
подтипове пепели от биомаса;

-

установяване концентрациите на 60 елемента в 8 вида растителност.

2.2. Учебно-образователна дейност:
Доц. Василева е ръководител на дипломанта и докторанта Ф. Д. Дахир (студент
от МГУ „Св. Иван Рилски”) през периода 2008-2012 г. Последният е отчислен с право
на защита. Темите на дипломната и съответно на докторската работа са: „Фазовоминераложки и химичен състав на твърди отпадни продукти от изгаряне на сирийски
петролен кокс и мазут” и „Фазово-минераложки и химичен състав на пепели oт
изгаряне на петролен кокс и мазут”.
3. Отражение на научните публикации на кандидатката в българската и чуждестранна
литература
Броят на цитиранията, с които кандидатства доц. Василева е 853. Този брой
надвишава 17 пъти наукометричните изисквания на ИМК-БАН и най-вероятно вече е
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нарастнал още. Индексът на Хирш е 20. В Таблица 1 статиите са подредени според броя
на цитиранията и е посочено къде са открити.
Най-голям дял от цитиранията са в повече от 70 разнородни по тематика чужди
и международни списания, повечето с импакт фактор. Голям е броят на цитиранията в
дипломни работи и дисертации на различни университети по света (Австралия,
Великобритания, Бразилия, Германия, Гърция, Дания, Индонезия, Ирландия, Испания,
Италия, Канада, Китай, Колумбия, Мексико,Португалия, САЩ, Тайван, Турция,
Финландия, Франция, Холандия, Швеция, Шотландия, Южна Африка и др.), както и в
монографии.
Според класацията за 25-те най-цитирани публикации на сп. FUEL за периода от
януари 2010 до май 2015 г (според брой цитирания в Scopus) публикация № 7 заема 2-ро
място и публикация № 14 заема 15-то място. В класацията за 25-те най-четени
публикации на сп. FUEL (според брой тегления) публикации № 5, 6, 7, 14, 17, 18, 20, 21
са били многократно и периодично сред 25-те най-четени публикации в научната
област като са заемали от 2-ра до 25-та позиция през различните тримесечия или
година от публикуването им до настоящия момент (май 2015 г.).
4. Основни научни и/или научно-приложени приноси
Приемам посочените от кандидатката приноси посочени в авторската справка.
Като доминиращ критерий в Таблица 1 е посочен приносът при интерпретацията на
резултатите в отделните публикации.
Значимостта на приносите се дължи на факта, че доц. Василева е съавтор на:
- голям брой обобщителни работи;
- създадени нови класификации касаещи въглища и биомаса;
- предложения за геохимични и минераложки индикатори за генетични интерпретации,
свързани с формирането на въглищата;
- посочени потенциални области на приложение на отпадни продукти получени от
изгарянето на въглища различен ранг и различни типове биомаса в ТЕЦ;
Надвишаващият брой публикации, предимно студии, в международни списания
с импакт фактор, както и високият рейтинг на цитиранията показват отличната оценка
на международната научна общност. Публикациите се явяват в точния момент като
дават необходимата информация за целите на различни специалисти от сферата на
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науките за земята, енергетиката, екологията, инженерните дисциплини, агрономството
и селското стопанство, горското стопанство, химията, технологиите, строителството,
биологията, хранителната промишленост и др, както и на голям брой студенти и
докторанти.
5. Критични бележки
Кандидатката няма самостоятелна публикация в този случай.
Не е била ръководител на научно-изследователски проект.
В списъка с цитиранията на публикация № 39 е допусната техническа грешка.
Позиции 109 и 110 са една и съща работа. Вероятно е същото и при публикация № 26
на позиции 11 и 15.
Научният тандем проф. Станислав Василев и доц. Христина Василев е успешен,
но определено се усеща менторската роля на първия член.
6. Заключение
Участието на кандидатката в международни научни програми и изработването
на обемни обобщителни публикации я утвърждават като изграден учен в областта на
минералогията и геохимията на твърдите горива и техните отпадни продукти от
изгарянето в ТЕЦ. Значение има и умелото прилагане на натрупания опит при
изследване на нови обекти като петролен кокс и биомаса. Наукометричните й данни
надвишават многократно критериите на ИМК-БАН за заемане на академичната
длъжност „професор”.
Изложеното до тук ми дава основание да подкрепя кандидатурата на доц. д-р
Христина Георгиева Василева. Позволявам си да препоръчам на уважаемите членове на
Научното жури да гласуват за присъждането на академичното звание „професор” на
доц. д-р Христина Василева по научната специалност Минералогия и кристалография:
„Минералогия и геохимия на твърди горива и продукти от тяхното изгаряне”.

30.06.2015

Рецензент:

гр. София

/доц. д-р М. Йосифова/
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