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Дисертационният труд е посветен на решаването на един актуален и важен екологичен 

проблем, пречистването на питейни води от реални замърсители. Наличието на багрила и 

лекарства в реките и моретата, дори и в ниски концентрации оказва вредно въздействие 

върху живите организми. За тази цел е изролзван метода на хетерогенна фотокатализа и 

приложение на наноразмерен ZnO за пречистване на вода от две багрила (Малахитово 

Зелено (МЗ) и Реактивно Черно 5 (РЧ-5) и два фармацевтични продукта (Парацетамол и 

Хлорамфиникол). Те са представители на големи класове съединения и намират широко 

приложение - багрилата се използват в текстилната, хартиената и кожарската 

промишленост, а лекарствата са традиционно прилагани антипиретик и антибиотик. 

Основните изследвания на докторанта са насочени в три направления: 

1. Модифициране на ZnO на прах с йони на редкоземни елементи (La, Ce, Eu) е 

осъществено чрез прост и възпроизводим термален метод. Варирани са 

температурите на синтез, вида и концентрацията на допантите. Установено е, че най-

висока степен на минерализация (92%) на багрилото РЧ-5 е постигната с 

фотокатализатор ZnO съдържащ 2 mol% La. Предложен е примерен механизъм 

обясняващ наблюдавания ефект. 

2. Оптимизирани са условията за синтез на наноразмерни филми от ZnO по зол-гел 

метод чрез вариране на пет ключови параметъра: разтворител, брой потапяния, вид 

на подложката, температура на накаляване и време на стареене на прекурсорния зол. 

Така получените филми имат най-високо развита активна повърхност и са най-

ефективни фотокатализатори при минерализация на изследваните фармацевтични 

продукти. 

3. Получени са фотокаталитични ZnO слоеве дотирани със златни наночастици (20 nm) 

чрез комбинация на класически цитратен синтез и метод за нанасяне на тънки филми 

чрез потапяне на подложката в суспензия от ZnO. Използваният метод на получаване 

осигурява достатъчно близък контакт между златните наночастици и тези на ZnO, 

което повишава ефективността на катализатора при деструкцията на двете багрила 

и лекарствени препарати. 

 



По време на работата по дисертацията докторантката разви уменията си за разбиране и 

прилагане на редица теоретични и практични методи на синтез и обработка на 

експериментални данни. Г-ца Кънева с ентусиазъм се занимава и с преподавателска 

дейност, като води и упражнения по „Обща и неорганична химия“, а така също и 

ръководство на няколко кръжочници. 

Резултатите от научните изследвания по дисертацията са публикувани в 3 научни 

статии, две от които са в международни списания с импакт фактор. Материалът е 

представен на 3 международни и 3 национални конференции с постерни съобщения. 

В заключение мога да кажа, че представените за защита материали покриват всички 

изисквания на Закона за развитие на академичния състав на РБ, Правилника за неговото 

прилагане и препоръчителните изисквания за получаване на научни степени на Факултета 

по химия и фармация на СУ „Св. Кл. Охридски“. Въз основа на това и на всичко гореказано 

давам положителна оценка на дисертационния труд и препоръчвам на уважаемото научно 

жури да присъди на Нина Веселинова Кънева образователната и научна степен „доктор“. 
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