Резултатите от научно-изследователската работа могат да се групират в
следните научни направления:
1. Минералогия и геохимия на въглища и продукти от тяхното изгаряне.
Поведение на въглищата и механизми на формиране на отпадните им продукти при
изгаряне (10 публикации);
2. Минералогия и геохимия на биомаса и продукти от нейното изгаряне.
Поведение на биомасата и механизми на формиране на отпадните й продукти при
изгаряне (9 публикации);
3. Фазово-минераложки и химичен състав на петролен кокс и пепели от
петролен кокс (3 публикации)
Гореизброеното показва високия научно-професиален потециал, спектър на
интереси и достижения в областта на минералогията и геохимията на твърди горива и
продукти от тяхното изгаряне на кандидатката.
Доц. д-р Василева е била ръководител на един редовен докторант в ИМК-БАН,
който е отчислен с право на защита. Била е участник в 3 международни научни проекта
и 10 национални научни договора.
Доц. д-р Василева в добре познат учен на национално равнище и в
междунартодните научни среди. Член е на Техническа група 2 (TGC 2 – “Coal
preparation, conversion and upgrading”) на Изследователския фонд за въглища и стомана
към Европейската Комисия (RFCS) – от януари 01, 2011; член на Българско
геологическо дружество; член на Българско минераложко дружество. Избирана е за
рецензент за научни програми на Европейската Комисия:
1. Изследователски фонд за въглища и стомана към Европейската Комисия –
участие в оценителни сесии 2007-2012;
2. 7-ма Рамкова Програма на Европейската Комисия – участие в оценителна
сесия по приоритет „Околна среда” (Environment, including Climate Change), 2008
3. Хоризонт 2020 Рамкова Програма на Европейската Комисия – участие в
оценителна сесия по приоритет „Ниско-въглеродна енергия” (Low-carbon energy), 2014;
Заключение
В заключение, изразявам своята убеденост, че нивото на научната и експертна
дейност и наукометричните показатели на доц. д-р Христина Василева напълно
отговарят на изискванията на ЗРАС в Република България и правилниците за неговото
приложение за заемане на академичната длъжност „професор”. Препоръчам на
членовете на уважаемия Научния съвет на ИМК-БАН да гласуват ЗА присъждането на
академичната длъжност „професор” по професионално направление 4.4. Науки за
земята, научна специалност ‘Минералогия и кристалография, на доц. д-р Христина
Георгиева Василева.
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