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Кратки биографични данни за кандидата. Пламен Петков завършва 
магистърска специалност „Топлофизика“ на Ленинградския държавен технически 
университет, гр. Санкт-Петербург, Русия през 1992 год. От 1992 до 2010 година 
работи в АЕЦ Козлодуй последователно като инженер-оператор, старши инженер 
оператор, главен експерт в сектор “Анализ на експлоатационната дейност” и от 
2006 до 2010 година е ръководител група “Темохидравлични анализи”. През 2000 
година е изпратен на шестмесечна специализация в Аргонската национална 
лаборатория, САЩ (Argonne National Laboratory, USA) по програма на 
Международната агенция за атомна енергия (MААЕ). През 2011 година завършва 
магистратура „Колоидни системи в съвременната наука и технологии“ към 
Химически факултет на  СУ „Св. Климент Охридски“. През същата година е 
зачислен на редовна докторантура към Катедрата по инженерна химия с научни 
ръководители проф. дфзн Петър Кралчевски и проф. дмн Красимир Данов. През 
2014 г. е отчислен с право на защита. От февруари 2014 е назначен като химик 
към НИС на СУ по приложни проекти на катедрата по Инженерна химия и 
фармацевтично инженерство. 

 
Научни публикации. Пламен Петков е съавтор на 6 научни публикации, 

от които три са включени в дисертационния му труд. Две от публикациите, 
включени в дисертацията са публикувани в реферирани списания (Langmuir с 
ИФ = 4.457 и J. Colloid Interface Sci. с ИФ = 3.368) и едната публикация е 
изпратена за публикуване. По статиите, включени в дисертацията са забелязани 6 
цитата.  
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Докладване на резултатите пред научни форуми. Резултатите, 
включени в дисертационния труд, са в основата на 9 доклада и 3 постера, 
представени на национални и международни научни прояви, от които Пламен 
Петков е представял лично 4 доклада и 2 постера.   

Преподавателски опит. Пламен Петков е водил над 400 ч упражнения в 
курсовете по „Компютърно моделиране“ и „Инженерна графика“ за студентите 
от бакалавърските специалности „Компютърна химия“ и „Инженерна химия и 
съвременни материали“ на Факултета по химия и фармация на СУ. 

 
Описание на представените материали. Дисертационният труд започва с 

увод, в който е направен кратък литературен обзор, формулирани са целите на 
дисертацията и е обяснена нейната структура. В глава 2 подробно са описани 
използваните материали, методи и процедури. В глава 3 са представени 
резултатите от изследванията, насочени към определяне на зависимостта на 
повърхностното налягане на монослой от частици от разстоянията между тях. За 
описание на получените в дисертацията експериментални данни е разработен нов 
теоретичен модел, който отчита приноса на многочастичковите взаимодействия в 
слоя и описва адекватно получените експериментални данни. В глава 4 са 
представени експериментални резултати за влиянието на добавен електролит във 
водната фаза върху взаимодействията между частиците в слоя, като получените 
резултати са обсъдени подробно и са дадени възможни обяснения за 
наблюдаваните ефекти на агрегиране на частиците и тяхното влияние върху 
повърхностното налягане. В края на дисертацията са представени основните 
приноси, списъците на публикациите и участията в научни форуми. Дисертацията 
съдържа 114 страници, в които са включени 40 фигури и илюстрации и са 
цитирани 114 литературни източника.  

 
Основна характеристика на дисертационния труд и научните приноси.  
Представеният дисертационен труд представлява комплексно научно 

изследване в актуална научна област с голямо практическо значение, което се 
обуславя от широкото приложение на двумерните колоидни кристали при 
разработването на суперхидрофобни покрития, получаването на биосензори, 
стабилизацията на дисперсни системи с частици и др.. От научна гледна точка 
тематиката за взаимодействията, които определят поведението на колоидни 
частици на междуфазови граници е много актуална и широко изследвана в 
литературата през последните години от редица водещи учени в областта, тъй като 
все още не е напълно изяснен произходът на силите, които определят поведението 
на частиците в такива монослоеве, особено ако частиците са заредени.  

Формулираните научни приноси в края на дисертационния труд са шест и 
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могат да се охарактеризират по следния начин: Принос 1 е свързан с установената 
зависимост, че при достатъчно големи разстояния между частиците двумерното 
налягане на монослой от такива частици е обратно пропорционален на третата 
степен на разстоянието между тях, което може да се охарактеризира като 
получаване на нови експериментални резултати за практически важни системи, с 
което се обогатяват съществуващите знания. Принос 2 е свързан с разработения 
теоретичен модел, който отчита многочастичковите взаимодействия в монослоя и 
приложението му за изследваните системи в дисертационния труд. Този принос 
може да се охарактеризира като нов резултат, който може да се използва за 
решаване на важни научни проблеми. Принос 3 е важен от практическа гледна 
точка, защото показва, че получените монослоеве от частици могат да бъдат 
пренесени върху твърди подложки без да се променят.  Приноси 4, 5 и 6 са важни 
от научна и практическа гледна точка, защото дават информация за зависимостта 
на двумерното налягане от агрегацията на частиците (принос 4), за влиянието на 
електролита върху агрегацията (принос 6) както и критерий, по който да се 
определя местоположението на зарядите, предизвикващи електростатичното 
отблъскване между частиците (принос 5). 

Дисертацията е написана ясно и системно, и е добре оформена.  
 

Забележки и въпроси:  
Има някои неточности, които е добре да бъдат отстранени, за да не 

затрудняват читателя:  
(1) Изречението на стр. 8 от автореферата и на стр. 17 от дисертацията, че 

частиците са разтварят в циклохексан е неточно. Най-вероятно се има предвид, 
че те са диспергирани в циклохексан. 

(2) Твърдението, че началното повърхностно налягане, което е около 1 
mN/m се дължи на „газовата фаза“ от частици както е написано на стр. 16 от 
автореферата или на стр. 35 от дисертацията също е неточно. Съгласно 
уравнението на Хенри повърхностното налягане, което могат да създадат 
невзаимодействащите си  частици при площта, която заемат частиците, 
изследвани в дисертацията, е 6,6×10-14 N/m.  

(3) В у-е (4.6) α-3/2 най-вероятно трябва да бъде в числителя, а не в 
знаменателя както е написано в момента.   

 
Имам три въпроса: 
(1) От изложението не става ясно дали е измерван трифазният 

контактен ъгъл на частици, които са престояли различно време в изопропанол и 
ако е измерван как зависи от времето на престой на частицата в изопропанол.  Ако 
не е измерван, какъв контактен ъгъл е използван, за да се определи 
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повърхностната плътност на заряда, представена в таблица 3.1. 
(2) Проверявана ли е експериментално с оптически наблюделия 

изказаната хипотеза за разликата в кривите при компресия и разтягане на слоевете 
в присъствие на електролит? Действително ли се наблюдава коалесценция на 
агрегатите по време на компримиране на слоя и тяхното разделяне при 
разширение на слоя? 

(3) Съгласно разработения теоретичен модел повърхностното налягане 
зависи съществено от диелектричната проницаемост на неполярната среда. 
Проверявана ли е тази зависимост за частици с известен заряд? Един възможен 
експеримент, по който може да се провери тази зависимост, е да се определи 
заряда на частиците на граница вода-въздух, след което да се добави хидрофобна 
фаза с известна диелектрична проницаемост и да се провери дали повърхностното 
налягане ще се промени съгласно предложения модел.   

 
 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
Въз основа на науко-метричните показатели, които значително надхвърлят 

изискванията на закона за развитие на академичния състав на Република България, 
и надвишават изискванията на препоръчителните критерии на ФХФ-СУ, убедено 
препоръчвам на научното жури да присъди на Пламен Весков Петков 
образователната и научна степен „доктор“. 
 
 
 
Дата: 25 февруари 2016 г. Член на научното жури 
Гр. София  
 
 

Проф. д-р Славка Чолакова 
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