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Становище 

по дисертационния труд на редовен докторант Румяна Добрева Станимирова 

на тема „Състав и реология на адсорбционни слоеве от смеси на протеини и  ПАВ върху 

различни междуфазови граници“ 

представен за присъждане на образователната и научна степен „доктор“  

в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност Теоретична 

химия (макрокинетика) 

От член на Научното жури (съгл. Заповед № РД38-209/19.05.2014 г.)  

доц. д-р Кръстанка Георгиева Маринова – научен съ-ръководител на докторанта 

 

Румяна Станимирова започва кръжочната си работа в Катедра по Инженерна химия (тогава 

Лабораторията по Инженерна химична физика) като студент в магистърската програма „Колоидни 

системи в съвременната наука и технологии“ през 2007 г. През 2009 г. завършва програмата с 

дипломна работа на тема „Повърхностни свойства на разтвори на натриев лаурат“, изготвена под 

ръководството на Проф. К. Данов, която по същество представлява експериментално изследване и 

теоретично описание на адсорбционни слоеве от смес на натриев лаурат и лауринова киселина. 

През 2010 година е зачислена като редовен докторант и продължава работата си по 

охарактеризиране на повърхностни свойства на разтвори на различни повърхностно-активни 

вещества: синтетични и натурални, ниско-молекулни и протеини, както и на техни смеси. Румяна 

Станимирова работи активно по различни договорни тематики в катедрата, като трябва да се 

отбележи, че в дисертацията са включени само част от получените резултати, за които има 

разрешение за публикуване. Първата научна публикация на Р. Станимирова в списание с импакт-

фактор излиза през 2011 год. и досега има над 20 цитата. Тази работа не е включена в дисертацията, 

тъй като описва особеното реологично поведение на адсорбционни слоеве от сапонини, които 

молекули сами по себе си са много интересни и тяхното поведение би могло да бъде предмет на 

няколко отделни дисертации.  

В представената дисертация са включени материали от 3 публикации, две в списания с 

импакт-фактор (Langmuir и Colloids Surfaces A), а третата работа е в книга - сборник от статии с 

международни редактори. Две от тези работи са излезли от печат през 2013, а последната - през 

2014 (публикувана е в последния месец). По тези работи са забелязани и 2 цитата. Р. Станимирова 

лично е представяла тези резултати на 5 международни и национални конференции с 3 постера и 2 

устни доклада, последният от които бе на SIS – Coimbra в края на юни 2014 г.  

Резултатите, публикувани в трите работи, са представени в три отделни глави на 

дисертацията, предшествани от общ увод и общо описание на изпозваните материали и методи. 

Така са структурирани и приносите.  

Представената дисертацията представлява комплексно експериментално изследване на 

повърхностните реологични свойства на смеси от два протеина, и от протеин и ПАВ, като е търсена 

връзка и със структурата на адсорбционните слоеве. Използвани са както известни и много 

изследвани протеини като BSA и -casein, така и по-малко изследвания, но с много интересни 

свойства HFBII. Приложени са „стандартни“ експериментални техники за измерване на 



2 

 

повърхностно напрежение (анализ на формата на аксисиметричен профил на висяща капка и 

мехурче, и пластинка на Вилхелми), и за определяне на повърхностните дилатационни модули от 

осцилаторни деформации (на мехурче и в Лангмюирова вана). В допълнение са разработени и 

използвани за целите на изследването процедура за смяна на водната фаза при наблюдение на 

мехурче, и процедура за отлагане на слоеве от HFBII върху твърда повърхност и охарактеризиране с 

AFM. Такива процедури са описани в литературата, но не бяха използвани преди това от групата. 

Дисертантката се справи отлично с тяхната адаптация в работата си, показа че резултатите са 

надежни, потвърди известни литературни данни (за единичните протеини  BSA и -casein), и 

получи много нови и  важни резултати за смесите от протеини, и за HFBII. Експерименталната 

процедура позволи разработване и прилагане и на нова процедура за обработка на данните от 

реологичните измервания и получаване на по-точна универсална зависимост E(). В момента тези 

процедури се използват успешно за изследване и на други смеси от протеини, включително и на 

граница вода/масло. А Р. Станимирова продължава да участва успешно в разработката на нови 

методики, по които се надяваме скоро да има разрешение за публикуване.  

Всички представени в дисертацията експериментални резултати за повърхностните свойства 

на изследваните вещества са анализирани внимателно, и където е било възможно и подходящо, са 

приложени и количествени описания. Основен принос за проверка на заключенията имат и 

резултатите за дебелините и свойствата на тънките течни филми, и най-вече съпоставянето на 

свойствата на слоевете получени при последователна и при паралелна адсорбция на компонентите. 

И тази комбинирана методика в момента продължава да се прилага много успешно от Р. 

Станимирова и Е. Башева за изследване на най-различни други системи.  

По време на докторантурата Р. Станимирова взе участие в няколко международни 

докторантски школи. Тя проведе и над 300 часа лабораторни упражнения за студенти в различни 

курсове, като отзивите на студентите са много добри.  

Освен със забележителното трудолюбие и организираност, Р. Станимирова се отличава с 

упоритост, критичност и самокритичност, и с отлично сработване с колегите. Всички тези качества 

допринесоха за качественото и израстване в много добър изследовател и обещаващ млад научен 

работник.  

Заключение 

Въз основа на положителните резултати и впечатления, както моите, така и на другите и 

ръководители, и предвид науко-метричните показатели, които изцяло съответстват на закона за 

развитие на академичния състав на Република България, както и на препоръчителните критерии на 

ФХФ-СУ, убедено препоръчвам на Научното жури да присъди на Румяна Добрева Станимирова 

образователната и научна степен „доктор“. 

 

 

25.06.2014 год.     Изготвил: 

гр. София      /доц. д-р Кръстанка Г. Маринова/ 


