


въглища [публикация 1]; химичен и фазов състав на петролевия кокс и пепел [8, 15, 16]; 
съдържание и поведение на живака във въглища и пепели [11, 19]; елементи-следи в пепели от 
биомаси [22]); създаване на нови схеми/методи (схема на последователно излужване на някои 
елементи в пепели и керамични ценосфери [2, 3]; създаване на нови класификации (комбинирана 
химична и минерална класификации на въглищни пепели и неорганичното вещество във въглища 
[4-6]; нова химична класификация на биомаси [7, 12, 14]).  

Всичките публикации с участието на кандидата са колективни и научният принос в тях е 
колективен. Кандидатът само в няколко от тях може да се приеме за водещ автор [1, 8, 15, 16]. 
Група статии, отделена от нас в група (ii) “oбзори и статии, въвеждащи нови класификационни 
схеми“, според наша преценка, е най-важната и най-знакова част от публикациите, предложени от 
кандидата в конкурса. Само една статия от тази група „[7] Vassilev et al. 2010. Fuel, 89: 913-933“ към 
момента на подаване на документите за конкурса е имала 344 (!!!) цитирания. Другите статии от 
тази група също се радват с висока популярност ([4] Vassilev, Vassileva, 2007, Fuel, 86: 1490-1512 – 
140 цитирания; [14] Vassilev et al., 2012. Fuel, 94: 1-33 – 116 цитирания; [17] Vassilev et al., 2013. Fuel, 
105: 40-76 – 71 цитирания; и др.). Без съмнение, статиите от тази група е забележителен научен 
принос на колективи от съавтори, включително и на кандидата в конкурса, но не може да не се 
забележи водещата роля в тези публикации на първия автор.  

4. Критични бележки и препоръки по представените трудове 

- При създаването на новите класификационни схеми авторите активно използват 
корелационен анализ (дело на кандидата) за отделяне на устойчиви химични асоциации на 
елементи/компоненти във въглища, биомаси, пепели. (В част от статиите [5, 7, 9, 10, 14, 17, 20-22] 
коефициентът на корелация R погрешно се бърка с коефициента на детерминация R2, който се 
използва в регресионен анализ. Приемам това за механична техническа грешка.). Възниква 
въпрос, защо авторите не прилагат факторен анализ? Това може да подобри комбинираната 
химична и минераложка класификации за въглища и пепели [4, 5], т.к. между предложените 
собствено фазова и собствено химична класификации няма ясна взаимоопределяща връзка.  

- При изучаване поведението на неорганичната част на въглищата при тяхното 
нагряване/изгаряне [1] и поведението на биомасите при изгаряне [20] авторите проследяват 
изменението във фазовия състав на материалите при нагряване до температури > 1000оС със 
задържане при определена температура за време около 30 мин. Не е ясно, защо са избрани 30 
минути и какво показват резултатите? Ако 30 минути е време за постигане на равновесие, то 
данните от проведените експерименти, например, запазването на гьотит при 500оС и на ярозит при 
700оС [1], е свидетелство за това, че такова равновесие не се постига.  

Има и други въпроси към статиите, но форматът на едно становище не позволява да се 
направи това.  

5. Мотивирано и ясно формулирано заключение  

Направеният преглед на научните трудове и цитирания, приложената информация за 
участие в проекти, преподавателска дейност, подготовка и обучение на дипломант и докторант, 
както и личните ми впечатления ми дават основание да считам, че доц. д-р Х.Г. Василева 
заслужава да заеме академичната длъжност „професор” в ИМК-БАН. 

 

21.07.2015 г.  

    /доц. д-р М. Тарасов/  
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