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РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. д-р Татяна Табакова, Институт по катализ – БАН, 

по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”  

в професионално направление 4.2 „Химически науки”, 

научна специалност „Химична кинетика и катализ”, 

обявен в ДВ бр. 47 от 04.06.2021 г. 

В обявения от Института по обща и неорганична химия – БАН конкурс за заемане на 

академичната длъжност “доцент” в лаборатория „Материали и процеси за опазване на 

околната среда” участва един кандидат – гл. ас. д-р Даниела Димитрова Стоянова. 

Представени са всички необходими документи, посочени в Правилника за условията и 

реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИОНХ – 

БАН. 

Кратки биографични данни за кандидата 

Д-р Даниела Стоянова е завършила Висшия химико-технологичен институт – София 

(понастоящем Химико-технологичен и металургичен университет) през 1993 г. с 

квалификация „инженер-химик” по специалността „Неорганични и електрохимични 

производства“ и втора специалност „Промишлена екология“. От 1996 г. работи в 

Института по обща и неорганична химия – БАН като химик. През 1999 г. е зачислена за 

докторант на свободна подготовка и през 2002 г. защитава дисертация на тема: „Мед-

кобалт оксидни катализатори нанесени върху модифицирани с лантан алумосиликатни 

композити и γ-Al2O3 за очистване на отпадни газове“. Избрана е за н.с. III ст. през 2003 г. 

От 2004 г. е н. с. I ст., а от 2010 г. е главен асистент в лаборатория „Материали и процеси 

за опазване на околната среда”. Хронологията на професионално развитие и заеманите 

длъжности доказва, че кандидатът отговаря на процедурните изисквания за заемане на 

академичната длъжност “доцент”. 

Преглед на научно-изследователската дейност на кандидата 

Д-р Стоянова е съавтор на 38 научни труда, от които 24 в списания с импакт фактор, 

10 в списания без импакт фактор и 4 в материали на конференции. Общият брой цитати е 

154, а Индексът на Хирш – 5. Показател за иновативния и научно-приложен характер на 

изследователската дейност на д-р Стоянова е съавторството като изобретател на 

български патент „Шпинелоподобен катализатор за очистване на отработени газове и 

метод за получаването му“. Резултатите от научните изследвания са докладвани на 27 

научни форума, от които 15 международни. Ръководител е на 4 проекти по двустранната 

спогодба между Българската Академия на науките и Сръбската Академия на науките и 

изкуствата. Участвала е в изпълнението на 4 проекта финансирани от ФНИ. Оценка за 

експертните качества и авторитет на д-р Стоянова сред специалистите в тематичното 

направление е избора ѝ за рецензент на 10 дипломни работи за придобиване на 
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образователна степен “бакалавър” от студенти в Химико-технологичния и металургичен 

университет–София. 

За участие в настоящия конкурс са представени 26 статии, като всички са 

публикувани след присъждане на образователната и научна степен „доктор”. 

Публикациите са в авторитетни международни списания с импакт фактор в областта на 

катализа и изследването на нови материали, като Catalysis Communications, Reaction 

Kinetics, Mechanisms and Catalysis, Chemical Engineering Journal, Materials 

Characterization, Journal of Rare Earths и др. Разпределението по категории е както следва: 

5 в категория Q1, 7 – Q2, 6 – Q3, 8 – Q4. Значителният личен принос на гл. ас. Стоянова в 

проведените изследвания и обобщаване на резултатите се потвърждава от факта, че тя е 

първи автор на 11 и втори автор на 4 от публикациите. Публикациите, включени в 

конкурса са цитирани 105 пъти, като 32 цитирания са на статии с първи автор д-р Даниела 

Стоянова.  

Представената справка за минималните изисквания към научната дейност на 

кандидатите за заемане на академична длъжност "доцент“ показва, че за всички групи 

показатели, публикувани в Закона за развитието на академичния състав в Република 

България и в Правилника за неговото прилагане, както и повишените критерии на 

Българска академия на науките и ИОНХ, изпълнените от гл. ас. Даниела Стоянова точки 

надхвърлят изискваните, а именно по показател В (хабилитационен труд) при изискван 

минимум от 100 са декларирани 171, а в група Г (научни публикации в издания, 

реферирани в WoS или Scopus) при необходими 220 точки за изпълнени 305. В група Д, 

отнасяща се до цитирания в научни издания реферирани и индексирани в базите данни 

WоS или Scopus, при лимит от 60 т. превишението е многократно – 280 т. 

Анализ на основните научни приноси 

Анализът на представените научни трудове разкрива, че гл. ас. Стоянова има ясно 

очертан профил на научноизследователска дейност. Тя е в областта на научната 

специалност „Химична кинетика и катализ”, по която е обявен конкурса. Научните 

приноси са свързани с разработването на ефективни и перспективни катализатори и 

материали за решаване на екологични проблеми. За достоверността на получените 

резултати допринася използването на широк набор от физикохимични методи (XRD, 

SEM, TEM/HRTEM, DTA/TG, XPS, IRS, DRS, BET) и извършените каталитични тестове.  

1. Хабилитационна справка – научни публикации в издания, реферирани в Web of 

Science и/или Scopus 

Хабилитационната справка включва 10 статии, които са ясно разграничени от общия 

брой публикации за участие в конкурса. Описаните в нея приноси са групирани в две 

направления: 

1. Синтез на термоустойчиви носители на металооксидни катализатори за 

обезвреждане на газове, съдържащи NOx и CO. 

По-важните резултати в това направление са: 
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- Изясняване на съществени страни на процеса на образуване на кордиерит от 

различни суровини чрез използване на два подхода за смесване на сухите компоненти. 

Установено е, че носители получени чрез съутаяване притежават по-висока термична 

стабилност от композитите, получени чрез механично смесване. Принос на изследването 

е заключението, че определящ етап при получаване на керамични носители – тип 

мулитокордиерит е термичното третиране на масите, при което се формират кристалните 

фази осигуряващи необходимите качества на продукта. Провеждането на структуро-

образуването и кристализацията на мулитокордиерито-подобната фаза с подходяща 

структура при значително по-ниски температури (1150 °С) в сравнение с класическата 

керамика (1450 °С) разкрива потенциала за приложимост на този тип носители в 

производството на високо-температурни катализатори. 

- Изучена е възможността за използване на корунд от отработен Pd/Al2O3 катализатор 

за високотемпературен носител на Cu-Co оксидна фаза. Установено е, че присъствието на 

минимално количество неизвлечен Pd (под 0.1 т.%) в комбинация с нанесената Cu-Co 

оксидна фаза повишава не само активността на катализатора в реакциите на редукция на 

NO с CO и окисление на CO, а също така подобрява устойчивостта по отношение отравяне 

с SO2.  

- Приложен е удачен подход за получаване на носители с желани текстурни и 

структурни свойства чрез импрегниране на Al2O3 с лантанови йони. Установен е 

положителен ефект върху каталитичната активност на нанесените Cu-Co оксидни 

катализатори при редукция на NO с CO и окисление на CO и C6H6, благодарение на 

стабилизираща роля на лантана върху специфичната повърхност на носителите и Cu-Co 

оксидните катализатори. Доказано е, че модифицирането с La потиска трансформацията 

на γ-Al2O3 в α-Al2O3, а също така възпрепятства взаимодействието между Al2O3 и Cu-Co 

оксидна фаза и така предотвратява формирането на алуминати. По този начин активната 

Cu-Co оксидна шпинелна фаза, нанесена на La/Al2O3, е с по-високо съотношение Co:Cu, 

което е близко до това в стехиометричния CuCo2O4 шпинел.  

Проведените изследвания в това направление допринасят за установяване на 

зависимостта на структурата на носителя от следните фактори: хомогенност на средата на 

синтезиране, прекурсорен фазов състав на компонентите и предварителна подготовка на 

формируемата маса. 

2. Разработване и изследване на нанесени металооксидни катализатори за 

очистване на газови флуиди в химическата и енергийна промишлености и 

автотранспорта. 

Приносите в това направление имат приложен и фундаментален характер и са 

свързани с изучаване и използване на нови активни и перспективни катализатори в 

процесите на редукция на NO с CO и окисление на CO и въглеводороди в газови флуиди.  

- Разработени са каталитични материали на основата на отработен промишлен 

катализатор Pd/Al2O3 чрез модифициране с NiO на алумооксидния носител с ниско 

съдържание на паладий. Демонстрираната възможност за оползотворяване на 
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дезактивиран Pd-съдържащ катализатор и затваряне на технологичния цикъл 

представлява съществен принос в опазване на околната среда от твърди отпадни 

катализатори. Друг принос в този аспект е синтеза на нови активни катализатори за пълно 

окисление на СО и въглеводороди на основата на металургична шлака и 3d преходни 

метали.  

- Обещаващи резултати са получени при разработването на нов тип катализатор 

Ag/BaCO3/Al2O3, като алтернатива на използвания в транспорта Pt/BaCO3/Al2O3. 

Установено е, че Ag-съдържащият образец има най-висока активност при Т=500 °С, която 

е по-ниска от тази на Pt-съдържащия, но демонстрира по-висока устойчивост към 

отравяне с SO2.  

- Установено, че формирането на шпинелоподобна фаза CuCo2O4 в образци, нанесени 

върху магнезиев алумосиликатен високо-температурен носител, влияе съществено на 

активността в реакцията на окисление на CO и на стабилността в присъствие на 

каталитични отрови като SO2. 

- Изучено е влиянието на природата на импрегниращите разтвори (воден, метанолов, 

етилетерен и ацетонов) върху активността на Fe-съдържащи катализатори, нанесени на 

активен въглен, в реакцията на редукция на NO с CO.  

- Намерени са експериментални доказателства за ролята на Fe3+ йоните във 

формирането на каталитично активни комплекси на повърхността на перовскитов тип 

катализатори с примерен състав LaTixMgyFezО3 при изследване на реакцията на директно 

разлагане на NO в отсъствие на редуктор CO. 

- Оптимизирани са условията за синтез на шпинелоподобен Cu/Zn/Al катализатор за 

разлагане на N2O до N2 и O2 на базата на сравнително изследване с нанесен върху корунд 

Cu/Zn/Al катализатор. Синтезираният чрез съутаяване катализатор демонстрира висока 

активност при очистването на отпадните газове в производството на азотна киселина във 

фирма „Неохим“-Димитровград. 

2. Научни публикации в издания, реферирани в Web of Science и/или Scopus, извън 

хабилитационната справка 

Публикациите извън хабилитационната справка, представени от гл. ас. Стоянова за 

участие в конкурса са 16. Те са тематично групирани в Авторска справка в зависимост от 

вида на изследваните материали и тяхното приложение:  

1. Синтез и изследване на нови каталитични материали за пълно окисление на CH4 

на база класически технологични схеми за нанесен тип катализатори; 

Проведено е сравнително изследване на нанесени катализатори от типа Pd-MeOx/Al2O3 

(Me=Co, La, Ce), синтезирани чрез импрегниране и серия Pd-съдържащи катализатори на 

синтезирани чрез зол-гел метод носители La2O3-Al2O3 и La2O3-CeO2-Al2O3. Установено е, 

че активните центрове при окисление на метан върху Co-модифицираните катализатори 

са PdO клъстери. Ролята на повърхностната кобалтово оксидна фаза е да стабилизира 

окисленото състояние на паладия и да служи като резервоар на кислородни форми. 
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Активността и стабилността на не-съдържащите кобалт образци, получени чрез зол-гел 

метод са сравними с тези на Pd-Co/LaAl2O3 благодарение на формираните стабилни PdO 

частици, но е необходимо значително по-високо съдържание на Pd. 

2. Синтез и изследване на катализатори за окисление на СО, получени чрез нанасяне 

или механично активиране на прекурсорите; 

Оценено е влиянието на метода на синтез на две серии катализатори с активна фаза 

CuO и NiO върху структурните и каталитични свойства в реакцията на окисление на СО. 

Установено е, че композитите, получени чрез импрегниране на γ-Al2O3 със смес от 

нитратни разтвори на Cu и Ni в съотношение отговарящо стехиометрично на шпинела 

CuNi2O4 и накалени при 400 и 500 °С проявяват по-висока каталитична активност от 

синтезирани бинарни контактни маси CuO – NiO, получени от смес на оксалати на Cu и 

Ni и механохимично активирани в планетарна мелница.  

3. Синтез, охарактеризиране и фотокаталитична активност на оксидни 

материали; 

Актуалността на тези изследванията е обусловена от интересните свойства и 

потенциални приложения на оксидни материали във фотокаталитични реакции с принос 

в опазване на околната среда. 

- Установено е, че синтезът на наноразмерен ZnO чрез утаяване в присъствие на 

модификатор (три-блок полимер Pluronic P123) и последваща хидротермална обработка е 

обещаваща стратегия за получаване на добре кристализиран материал с подобрена 

фотокаталитична ефективност за обезцветяване на отпадъчни води, съдържащи 

текстилни азобагрила. 

- Изследвано е влиянието на различни утаяващи реагенти (NaOH, CO(NH2)2 и 

NH4(H)CO3) върху морфологията и структурата на прекурсорите и върху физико-

химичните свойства на крайния продукт – ZnO. Установено е, че утаяването с карбамид 

води до получаването на продукт с най-висока фотокаталитична активност в окислително 

разлагане на багрилото Реактивно Черно 5 (RB5), поради наличието на най-голям дял 

мезопори, най-висока специфична повърхност, висока степен на кристалност на 

вюрцитната фаза и най-високо съдържание на повърхностни ОН групи в сравнение с 

другите два утаителя.  

- Високо-дисперсен калциев титанат с перовскитова структура е синтезиран за първи 

път чрез хидротермална обработка с последващо механично активиране. Доказано е, че 

комбинацията от два метода за синтез на перовскитови прахообразни материали води до 

по-висока фотокаталитична активност в процеса на обезцветяване на малахитово зелено 

(MG) в присъствие на UV светлина. 

- Изследвана е фотокаталитичната активност на цинков ортостанат Zn2SnO4 с 

шпинелна структура, синтезиран в два етапа: съутаяване от разтвори на Zn(NO3)2 и SnCl2 

с Na2CO3 и последващо хидротермално третиране в алкална среда (NaOH или NH4OH). 

Установено е, че в присъствие на NaOH протича по-добра кристализация на аморфната 
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утайка и се получават кристалити са с по-малки размери в интервал 100-300 нм, което 

допринася за по-високата фотокаталитичната активност при окислително обезцветяване 

на текстилното багрило Метиленово Синьо в сравнение с тази на праховете, обработени 

с NH4OН. 

- Чрез зол-хидротермална техника са синтезирани наноразмерни прахове от TiO2, 

дотирани с фосфор (0 – 10 мол.%), който повишава UV/Vis фотокаталитичната активност 

на TiO2 в окисление на етилен в газови флуиди, както и за обезвреждане на води, 

замърсени с ацетилсалицилова киселина. 

4. Получаване на нов тип корозионно-устойчиви оксидни покрития, чрез химични 

методи върху различни видове метални подложки;  

- Установено е, че синтезираните чрез зол-гел метод хидрофобни покрития от ZrO2-

TiO2 (1:1) с аморфна структура проявяват висока корозионна стабилност в среда, 

съдържаща хлорни йони, като активатори на корозия. Анализирана е ролята на някои 

структурни и повърхностни параметри, като аморфна плътна структура, гладкост на 

повърхността, хидрофобност и повърхностен химичен състав (ниско съдържание на 

хидроксилни групи), за добрите антикорозионни свойства на изследваните композитни 

филми. 

Заключение 

Хабилитационната и авторската справки за приносния характер на трудовете на гл. 

ас. д-р Даниела Стоянова разкриват по безспорен начин, че тя е изграден специалист в 

областта на синтеза, охарактеризирането и изследване на каталитичните свойства на 

хетерогенни катализатори. Заслугите ѝ в разработването на нови по-ефективни и 

перспективни материали, използвани в различни технологични направления за 

контролиране на вредните емисии във въздуха и водите, в изясняване на връзката между 

структура и активност в реакции, допринасящи за опазване на околната среда, не 

подлежат на съмнение. Запознаването с материалите по конкурса ми позволява уверено 

да заявя, че наукометричните показатели на гл. ас. д-р Даниела Стоянова напълно 

отговарят на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за прилагането му и превишават 

допълнителните критерии, приети от Научния съвет на ИОНХ-БАН за заемане на 

академичната длъжност „доцент”. С убеденост давам своята положителна оценка и 

препоръчвам на Научното жури и Научния съвет на ИОНХ – БАН да гласува с „ДА” за 

избора на гл. ас. д-р Даниела Стоянова на академичната длъжност „доцент” по 

професионално направление 4.2. „Химически науки”, научна специалност „Химична 

кинетика и катализ”. 
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