


 2 

лабораторни изследвания. В нейната част от изследванията, изложени в 

сответните публикации, основно място заемат фазово-минераложките 

трансформации при изгарянето на въглища и различни видове биомаса. За 

всички публикации на Хр Василева е характерно, че освен научно, имат 

съществено научно-приложно значение. 

Заслужава да се отбележи активната рецензентска дейност на доц. 

Василева. Рецензирани са редица проекти, договори и отчети по различни 

програми на Европейската комисия. Правени са рецензии за статии 

предложени за печат в реномирани научни списания с импакт фактор като 

Fuel, Energy and Fuels, International Journal of Coal Geology, Journal of 

Hazardous Materials, Energy Exploration and Exploitation. Това показва, че 

доц. Василева е международно оценен учен в съответната област. 

През 2011 година доц. Василева е сътрудничила в организирането на 

международна работна среща в София по въпроси свързани с 

използуването на биомаса, в която са участвували изследователи от 

Европейската комисия, Англия, Швеция, Гърция, Румъния, както и 

институти на БАН. 

От съответната справка на кандидатката се вижда, че в този период е 

участвувала в седем международни конференции в чужбина и у нас, но не 

е ясно какво е точно нейното участие – лично присъствие, изнасяне на 

доклад, представяне на постер. 

Педагогическата дейност на доц. Василева се състои в ръководството 

на един дипломант от МГУ “Св. Иван Рилски” по тема, засягаща фазово-

минераложкия и химичен състав на отпадни продукти при изгаряне на 

сирийски петролен кокс и мазут. Разработката на темата продължава като 

докторантура и предстои да бъде защитена. Участвувала е в състава на две 

журита по процедури за избор на професор и защита на докторска 

дисертация с изготвяне на становища. 

Основното в цялостната работа на доц. Василева е изследователската 

й дейност.  

 

3. Отражение на научните публикации на кандидатката в 

българската и чуждестранната литература 

 

Както много от предидущите публикации на кандидатката, така и 10 

от представените сега се радват на изключително широк отзвук, главно в 

международната литература.  

От седемте статии посветени на въглища с най-голям брой цитати 

(140) e статия N 7. В нея е предложен нов подход за класификация на 

летлива пепел, основаваща се на тяхния произход, фазово-минерален и 

химичен състав и поведението на летлива пепел от различни 

топлоелектрически централи по собствени данни на авторите. Като се има 

предвид големият интерес към летливите пепели и възможното им 
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въздействие върху околната среда, то тази статия се е оказала необходима 

за много изследователи. Тя е цитирана и в една монография. Широк 

интерес (43 цитата) е предизвикала и статия N 1, която е втора част от 

темата за поведението на неорганичното вещество в български въглища 

(суббитуминозни и битуминозни). Двете статии, 5 и 6 , в които се предлага 

комбинирана химична и минераложка класификация на неорганичното 

вещество на въглищата също са намерили значителен отзвук, общо 45 

цитата. За разлика от тях, трите статии (9, 10 и 11), публикувани в 

български списания и статия 19 публикувана в International Journal of Coal 

Geology имат общо 11 позовавания, въпреки че статиите за живак в 

български въглища според мен са интересни и важни. Статиите по 

въглищната тематика са цитирани главно в специализираните списания 

като Fuel, Energy and Fuels, International Journal of Coal Geology, Fuel 

Processing Technology. 

Изключително внимание са получили публикациите свързани с 

изследванията на биомаса. Изумителен брой цитати има статията “An 

overview of the chemical composition of biomass”, която слага началото на 

серия статии посветени на комплексни изследвания на биомаса – 344 на 

брой, само за 4-5 години след появата й. Този огромен брой цитати никак 

не е случаен тъй като статията не само прави преглед на постигнатото до 

този момент в изучаването на биомаса, но въз основа и на собствени 

изследвания систематизира резултатите, формулира основните проблеми 

във всички възможни аспекти. Накратко, бих казала, че това е една 

насочваща програмна статия за по-нататъшната работа върху различните 

видове биомаса. Очевидно, тя е изключително актуална и необходима за 

изследователите в тази област. И останалите статии посветени на 

изучаването на биомаса са получили значителен отзвук. Дори статия 21 

публикувана през 2014 година е цитирана вече от 16 автори. Интересно е 

да отбележа, че статиите отнасящи се до биомаса са цитирани в много 

разнообразни по тематика списания – като се започне от Talanta, едно от 

старите реномирани списания по химия, Fuel, Fuel Processing Technology, 

Biomass and Bioenergy, мине сe през списания като Applied Thermal Energy, 

International Journal of Renewable Energy Research, Thermal Science, Green 

Chemistry и се стигне до Construction and Building Materials, Agronomy 

Research, локални издания и много други. Това са списания засягащи 

различна проблематика, а освен това те имат висок импакт фактор, който 

за Green Chemistry достига 6.32. От това следва, че резултатите от научната 

дейност на доц. Христина Василева са от значение за различни по характер 

изследвания обединени от грижите за околната среда. 

Показателно за интересът към някои от публикациите е цитирането 

им в седем монографии. 

Интересно е, че основните работи на авгорката са цитирани не само в 

научни списания, но и в голям брой бакалавърски, магистърски и 
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докторски тези (77 на брой). Това означава, че бъдещите изследователи ще 

научат, че има българска школа в тези области на науката. 

Да се определи видът на цитатите е доста трудоемка работа. Все пак, 

доколкото съдя по прегледаната от мен литература, както и може да се 

очаква те имат разнообразен характер. Има цитати по същество като 

използването на класификационните системи за летливите пепели и за 

пепелта на биомаси, начинът на взимане на проби от биомаса. В други 

цитати авторите намират обяснение на собствените си резултати в 

становища изразени от авторката. Така например в статия публикувана в 

Corrosion Science (импакт фактор 4.01), авторите оценяват статии 7 и 14 

като „excellent reports”. В много от случаите работите на авторката са 

включени във въведението на дадена статия, където се прави обзор на по-

важните постижения до момента в съответната област. 

 

4. Основни научни и научно-приложни приноси 

 

За времето след доцентурата доц Хр. Василева има изследвания 

върху конкретни обекти, като резултатите са публикувани в Докладите на 

БАН (2, 3, 8, 11), материали от конференции (12, 13, 15, 16) и в International 

Journal of Coal Geology (19). Засега техният отзвук в литературата е слаб, 

общо 3 цитата, въпреки, че според мен двете изследвания за живак в 

летливи пепели са ценни. 

Като основни приноси за този период оценявам много високо 

предложените обобщения и класификации на два вида материали: на 

летлива пепел, за която вече споменах (4), както и комбинирана химична и 

минераложка класификация на неорганичното вещество на въглищата (5, 

6, 9 и 10). 

Особено ще отбележа статиите с номера 7, 14, 17, 18, 20, 21 и 22, в 

които въз основа на собствени изследвания и литературни данни са 

обобщени всички аспекти засягаще различни видове биомаса: 

минераложки и химичен състав, използване, елементи-следи, 

технологични и екологични аспекти. Смятам, че резултатите и 

концепциите изложени в тези статии могат да бъдат обединени в една 

монография. 

Доц. Василева прилага много подробна справка за основните си 

научни и научно-приложни приноси. Напълно подкрепям тази справка и не 

смятам за необходимо да я допълвам, освен това което казах досега. Към 

обосновката на всеки от изложените приноси, кандидатката посочва своето 

участие. Прави ми впечатление, че въобще не се споменава участие в 

написването на статиите. Това се подчертава и от присъствието на 

Христина само в две публикации като първи автор, който обикновено е и 

пишещият. Освен това, не е представена нито една собствена работа, което 
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според мен е все пак необходимо за да се откроят по- добре личните 

възможности на автора. 

 

Заключение 

 

Доц. д-р Христина Василева е утвърден, с широка международна 

известност изследовател на твърди горива: въглища и биомаса и техни 

отпадни продукти. Оценявам по достойнство ориентирането й към нова 

област каквато е изучаването на биомаса, в която, въпреки че се използват 

много от методите за въглища, има своя специфика и е актуална. Нейните 

изследвания имат фундаментално и научно-приложно значение. Предлагам 

на почитаемото жури да й присъди научната степен „професор”. 

 

 

    Рецензензент:  

проф. дгн Грета Ескенази 
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