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Мартин Петров Цветков получава висше образование в Химическия факултет на 

Софийския Университет “Св. Климент Охридски” през 2011 г с квалификация „Магистър -

ядрена химия”. През 2012 г. магистър Цветков e зачислен като редовен докторант в 

катедра „Обща и неорганична химия” на ФХФ на СУ с научен ръководител проф. д-р 

Мария Миланова. Темата на дисертационният труд на докторанта е „Смесени оксиди от 

типа МFе2O4 (M=Zn(II), Ni(II), Сo(II)) – синтез, охарактеризиране, каталитични свойства“.  

Проведените изследвания в дисертационния труд са върху едно переспективно 

направление, а именно синтез на многокомпонентни смесено-метални оксидни системи и 

изследване на тяхната каталитична и фотокаталитична активност в реакции на превръщане 

на метанол до водород и деструкция на багрила във водна фаза. Някои от получените 

образци са полупроводници характеризиращи се с тясна забранена зона, което позволява 

възбуждането им както с УВ така и с видима светлина. Магнитните свойства на част от 

катализаторите позволява тяхното лесно отделяне от реакционната среда след 

приключване на каталитичния процес. 

Дисертационният труд на докторанта е написан на 149 страници като съдържа 60 

фигури, 19 таблици и 2 приложения. Цитирани са 175 литературни източника. 

Литературният обзор коректно отразява изследванията по проблема. 

Дисертационният труд се базира на 2 научни статии. Едната от статиите е 

публикувани в списание без импакт фактор, Nanoscience and Nanotechnology, а втората е 

приета за печат в Chemical Papers, международно списание с импакт фактор. В двата труда 

докторантът е първи автор. Допълнително материалът е представен на 5 международни и 

национални конференции с 3 устни доклада и 2 постерни съобщения. Изложението на 

материала в дисертационния труд е ясно и точно, като представените фигури и таблици 

илюстрират сполучливо същността на изследванията. Авторефератът отразява коректно 

съдържанието на дисертационния труд. 



Основната цел на дисертационният труд е изследване на активността на бинерни и 

тройни смесено-метални оксиди с шпинелна структура, както и такива модифицирани с 

лантаноидни йони при фотокаталитично разграждане на органично багрило и за 

превръщане на метанол. За целта изследванията на докторанта са насочени към получаване 

на катализатори на основата на оксидни системи с шпинелна структура по няколко 

различни метода, модифициране на бинерните и тройни ферити с лантаноидни йони, 

охарактеризиране на смесено-металните оксиди по отношение на фазов състав, структура, 

морфология и изследване на каталитичната и фотокаталитичната им активност в реакции 

на превръщане на метанол и фотодеструкция на органични багрила във водна фаза. 

По отношение на фотокаталитичната активност на получените смесени оксидни 

системи, всички катализатори проявяват активност при облъчване с УВ светлина. Част от 

тях са с тясна забранена зона на полупроводниковия материал, което позволява успешното 

им използване като фотокатализатори за деструкция на багрила при облъчване както с УВ 

така и с видима светлина, т.е. те са способни по-ефективно да усвояват слънчевата 

светлина. 

Направени са опити за корелация между фотокаталитична активност и някои 

физико-химични характеристики на получените катализатори: енергия на забранена зона, 

специфична повърхност, съотношение на металните оксиди в каталитичните системи и др.. 

Както правилно е отбелязано в дисертационния труд не във всички случаи може да се 

открие пряка връзка между активността на фотокатализаторите и индивидуалните 

характеристики на образците, получени от изследванията им с физични методи. Това е 

нормално поради многообразието от фактори (фазов състав, размер на частиците, 

адсорбционни свойства, вътрешно- и външно обемни дефекти в оксидите системи и др.), 

които оказват разнопосочно влияние върху ефективността на фотокатализаторите. 

В областта на катализа по-съществените изводи от дисертационния труд са следните: 

1. Установено е, че образец с шпинелна структура със състав Co0.75Zn0.25Fe2O4 

притежава фотокаталитична активност, резултат който не е описан в литературата.  

2. Установен е синергизъм на хематит и шпинелни структури CoxZn1-xFe2O4 върху 

фотокаталитичното действие за разграждане на малахитово зелено под действие на 

УВ светлина. 

3. При облъчване с видима светлина на Ni0.5Zn0.5Fe2O4 катализаторите модифицирани 

с редкоземни елементи този съдържащ 5 мас.% Tb3+ показва най-висока 

фотокаталитична активност при деструкция на малахитово зелено 

Приносите на докторанта в дисертационния труд, както и публикациите включени в 

него по обем и качество напълно съответстват на изискванията на Правилника на ХФ СУ 



за прилагане на ЗРАС за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. 

Получените резултати от докторант Мартин Цветков са принос към фотокатализа и 

приложението му в опазване на околната среда и подобряване на качеството на живот. 

Синтезираните фотокатализатори позволяват по-ефективното оползотворяване на 

слънчевата светлина, което е налагаща се тенденция през последните години в тази област 

на изследвания. Безспорни са качествата на докторанта при получаването, 

охарактеризирането и особено при интерпретацията на физико-химичните свойства на 

получените смесено-метални оксидни системи. Съществен резултат от проведените 

изследвания е създаването на по-активни каталитични системи, които могат да намерят 

приложение в екологията. 

 

Заключение: 

 На основата на направения по-горе анализ на научните постижения в 

дисертационния труд убедено препоръчвм на уважаемото НЖ единодушно да гласува за 

присъждане на Мартин Петров Цветков на образователната и научна степен „доктор” по 

професионално направление 4.2 “Химически науки” (неорганична химия). 
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