рецензира. От останалите 21 статии 12 са публикувани в международни и чуждестранни
списания с импакт фактор, 3 - в материали от международни конференции, 4 – в български
списания с импакт-фактор (Докл. БАН) и 2 – в български списания без импакт фактор.
Доц. д-р Василева е първи автор в два от тези трудове, в 7 е втори, в 5 е трети, а в 7 е
четвърти или следващ автор. Прави впечатление, че всички работи са публикувани на
английски език, като преобладаващата част са в авторитетни международни и национални
списания

като

Fuel

(9

бр.),

FuelProcessing

Technology

(1

бр.),

International

JournalCoalGeology (1 бр.), Доклади БАН (4 бр.) и др. Това дава възможност широк кръг от
изследователи да ползват резултатите от научните изследвания на доц. д-р Василева.
Доц. д-р Василева участва в конкурса и с общо 13 научноизследователски проекта.
От тях обаче общо 6 са от периода преди избора й за доцент - №№ 2, 6, 10, 11, 12, 13,
поради което не подлежат на рецензиране. От останалите 7 проекта, два са международни
5 – национални. Доц. Василева не е ръководила нито един от тези проекти. Представила е
и списък на изготвени предложения на два международни (на единия е ръководител) и на 5
национални проекта, които не са били одобрени и финансирани.
Доц. д-р Василева е участвала със 7 доклада в национални и международни научни
форуми. На 3 от тези доклади, тя е втори автор, а на 4 е четвърти или следващ автор.
Четири от докладите са изнесени на международни форуми в чужбина, а 3 са в
международни и национални конференции в България.
Доц. д-р Василева отговаря на количествените показатели от изискванията на ИМКБАН за придобиване на академичната длъжност „професор” (табл. 1).
Таблица 1
Показатели
ОНС „доктор”
Трудов стаж по специалността
Академична длъжност доцент
Публикации в научни издания,
в т.ч. в списания с импакт фактор или в
равностоен на тях монографичен труд
Брой на цитирания
Защитил докторант

Минимални изисквания
на ИМК-БАН
да
7 години
2 години
20
10

Показатели на
доц. Василева
да
29години
9години
21
16

50
1 или h-индекс> 8

854
h-индекс = 20

По броя на публикациите доц. д-р Василева отговаря на изискванията на ИМКБАН, като със статиите си в списания с импакт фактор, дори ги надхвърля. Тя няма
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представен монографичен труд, но е член на изследователски колектив, а част от статиите,
могат да се приемат като цикъл, равностоен на монография. Някои от тях са със
значителен обем – от 30 до 50стр., което им дава тежест като на монографичен труд. По
броя на цитиранията изискванията на ИМК-БАН, меко казано са надвишени – срещу
предвидени минимум 50, работите на доц. Василева, с които кандидатства в конкурса са с
над 850 цитата. Докторантът й не е защитил, отчислен е с право на защита, но е изпълнено
другото условие на ИМК-БАН – h-индексът да е над 8 (стойността му е 20).

2.

Обща характеристика на научната и преподавателска дейност на кандидата

2.1.

Научна продукция

Научните трудове на доц. д-р Василева са в няколко направления:
Статии №№ 1, 2, 34, 5, 6, 9, 10, 11 и 19 са посветени на минералогията и геохимията
на въглища и на продукти от тяхното изгаряне, както и на механизмите за формиране на
тези продукти.Изследвано е съвместното поведение на неорганичното и органичното
вещество на кафяви блестящи (Перник, Бобов дол) и черни (Балканбас) български въглища
при термичното им третиране във въздушна среда за температурния интервал 100-1600°C
чрез комплексен методичен подход. Лансирани са нови комбинирани химична и
минераложка класификация на пепелите от ТЕЦ и химична и минераложка класификация
на неорганичното вещество на въглищата. Изследвани са зависимостите между химичния
и минерален състав на въглищни проби от Австралия, България, САЩ, Япония, Канада,
Южна Африка, Китай, Испания и Украйна, които се различават значително по ранг,
пепелно съдържание, химичен и минерален състав, геоложки строеж и възраст на
басейните. В резултат на изследванията са представени и обяснени статистически
значимите корелации между химичните и минерални характеристики на изследваните
въглища и връзката с топимостта на пепелта им. Изученоеприсъствието, съдържанието,
тенденциите за концентриране и поведение на живака при изгарянето на въглища в
български ТЕЦ, като се установява, че елементът се концентрира в недоизгореното
органично вещество в пепелите. Това се отнася в по-голяма степен за въглищата с пониска степен на въглефикация.
В цикъл от статии (№№ 7, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21 и 22)изследваниятаса насочени
към изучаване на минералния и химичния състав на биомаса и продукти от нейното
изгаряне и на механизмите на формиране на последните. Създадена е базаданни за пълния
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химичен състав на 86 вида биомаса (дървесина, треви, слама, аграрни отпадъци с
растителен и животински произход, отпадъчна индустриална биомаса и др.) и е
разработена система за класифициране на природните и техногенни групи биомаса според
химичния им състав. В резултат са установени асоциации от елементи, които изграждат
биомасата и в зависимост от тяхното присъствие и концентрация са отделени 4 типа и 6
подтипа биомаса. Изследвани са вариациите в състава на отделените типове биомаса.
Характеризиран е съставът на органичното и неорганичното вещество в 93 вида биомаса,
като е установено, че той силно изменчив и значително се различава от този на
изкопаемите въглища. Изследван е фазово-минераложкия и химичния състав на пепели от
биомаса и е установено, че те представляват сложна смес с поликомпонентен, хетерогенен
и променлив състав. В изследваните пепели от различни биомаси са идентифицирани 229
фази и минерали. Въз основа на химичния и минерален състав на пепелите от биомаса са
набелязани аспекти за тяхното оползотворяване – за наторяване и подобрение на почви, за
извличане на ценни компоненти и др., като са набелязани и рискове за околната среда и
човешкото

здраве

при

използването

им.

Изследвани

са

фазово-минераложките

трансформации на органичното и неорганичното вещество по време на изгарянето на
различни видове биомаса. Установени са четири етапа на трансформация на биомасата в
процеса на нейното изгаряне, като са характеризирани механизмите на стапяне и
формиране на различни типове и подтипове пепели. При изследванията на 8 вида биомаса
и пепелта от изгарянето им е изследвано присъствието и съдържанието на главни,
второстепенни и редки и разсеяни елемента. Установени са 60 елемента.
Част от публикациите (№ 8и 16) на доц. Василева са посветени на минералния и
химичен състав на петролен кокс и пепели от него, изследвани с комплексна
методика.Установено е, чефазово-минераложкиятсъставнапетролния кокс и пепелта
мувключва: главни (стъкло, анхидрит и Ni ванадат), второстепенни (кварц, кристобалит, Кфелдшпат и ярозит) и акцесорни (хематит, V-оксиди и Ni-оксид) минерали и фази.
Открити сависокисъдържаниянаредица елементи като Ni, V, Mo, Zn, Co и Cr, които могат
да представляват интерес за попътен добив, но същевременно са набелязани и рискове за
замърсяване на околната среда поради високата концентрация на някои токсични елементи
(V, Ni, Mo, Cd, Co, Cr, Pb, Zn) в пепелта от петролния кокс.
Научните трудове на доц. д-р Василева правят впечатление с високото ниво на
проведените изследвания и задълбочения анализ на резултатите, които имат принос за
развитието на съвременната наука.
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2.2.

Преподавателска дейност

Доц. Василеване е водила лекции или упражнения със студенти, което е
разбираемо, като се има предвид, че работи в научен институт, а не в университет. Трябва
да се отбележи, че от кат. „Минералогия и петрография” при МГУ „Св. Ив. Рилски” й е
възложено ръководство на дипломна работа на 1 магистрант, който успешно е защитил
през 2008г. Доц. Василева е била ръководител на един докторант (същият, на който е
ръководила дипломното проектиране) в периода 2009-2012г., който е отчислен с право на
защита.
Изложеното по-горе показва превес на научната и научноизследователската дейност
на доц. д-р Василева над преподавателската.

3.Отражение на научните резултати в нашата и чуждестранна литература.
От представената справка се вижда, че са открити значителен брой цитати на
публикации на доц. д-р Василева – общо 1704, от които 854след хабилитирането й. По
нейни данни h-факторът й е 20. Много малка част от тези цитирания са в наши списания
или дисертации, докато преобладаващият брой цитати са в авторитетни международни и
чуждестранни научни издания. Според данни на кандидатката някои от статиите,
публикувани във Fuel, са от най-цитираните публикации на списанието в последните 5
години. Високата цитируемост е оценка на качеството на научната продукция на доц.
Василева и на авторитета й в научните среди. Цитирането на резултатите от научните й
изследвания показват тяхната значимост.

4. Основни приноси (научни и научно-приложни.)
Приносите на доц. Василева могат да се обобщят до следното:
 Систематизиране на фазово-минераложките трансформациина неорганичното
вещество при изгаряне на кафяви и черни български въглищас цел прогнозиране на
възможните техноложки и екологични проблеми, които може да възникнат при
изгарянето им.
 Създаване на нови класификационни системи за неорганичното вещество на
въглища и пепели от тяхното изгаряне в ТЕЦ, въз основа на химичния и
минералния им състав.
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 Изучаване на присъствието, концентрацията и поведението на живака при
изгарянето на въглища в български ТЕЦ, както и фракциите, които максимално го
концентрират.
 Предложена е схема за последователно и селективно химично извличане на
елементи от пепели от ТЕЦ.
 Изучаване на химичния, органичния и неорганичния фазов състав на биомаси и на
фазово-минераложкия и химичен състав на техни пепели, с цел установяване
възможностите за използване на биомасата като възобновяем енергиен източник,
суровина за химическата промишленост и евентуалните последствия за околната
среда.
 Изследване на фазово-минераложките трансформации на органичното и
неорганичното вещество, както и механизмите на стапяне и формиране на пепели
при изгаряне на разнообразни типове биомаса.
 Създаване на нови класификации въз основа на химичния и минералния състав на
биомаси и техните пепели.
 Характеризиране на фазово-минераложкия и химичен състав и термичното

поведение на сирийски петролен кокс и пепели от неговото изгаряне с цел
определяне перспективността на тези продукти за извличане на редица ценни
елементи, както и възможните екологични проблеми.

5. Принос на кандидата в колективните публикации.
Основният принос на доц. Василева в колективните публикации е чрез участие в
минераложките изследвания, в систематизиране на фазово-минераложките трансформации
на органичното и неорганичното вещество по време на изгарянето на въглищата,
биомасата, петролния кокс и в провеждане на статистическата обработка на получените
резултати. Освен това тя участва в интерпретацията на получените резултати и при
написване и оформяне на статиите.

6. Критични бележки.
Рецензентът няма съществени бележки по научната продукция на доц. д-р Василева,
с която тя кандидатства за придобиване на академичното звание „професор”. Анализът на
тази продукция показва, че кандидатката няма самостоятелни работи, което е разбираемо с
оглед на това, че работи в научноизследователски екип. Доц. Василева, обаче, е водещ
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автор само в две публикации, а в повечето статии и доклади е втори и следващ автор. Не е
била ръководител и на научноизследователски проект. По-горе беше отбелязан личния й
принос в публикациите, но е необходимо по-активна работа и поемане на отговорност за
водеща роля при научните изследвания, за тяхната интерпретация и публикуване.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изложеното по-горе относно научните постижения и приноси, цялостната научна
дейност и високата цитируемост показват, че доц. д-р Василева е изграден учен в областта
на минералогията и геохимията на твърди горива и продукти от тяхното изгаряне с
национален и международен авторитет. Наукометричните й данни отговарят, а по
цитируемости надвишават многократно критериите, приети от ИМК на БАН за заемане на
академичната длъжност „професор”.
Всичко казано до тук ми дава основание да подкрепя представената кандидатурата
и да препоръчам на уважаемите членове на Научното жури да гласуват за присъждането на
академичното звание „професор” на доц. д-р Христина Георгиева Василева по научната
специалност „Минералогия и кристалография” (Минералогия и геохимия на твърди горива
и продукти от тяхното изгаряне).

29.06.2015г.
София

Рецензент:
(проф. д-р Й. Кортенски)
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