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Кратки биографични данни за кандидата. Румяна Станимирова е родена 
на 4 септември 1983 г. в гр. Хасково, където завършва средното си образование в 
Природо математическа гимназия „Акад. Боян Петканчин“ с отличен успех в 
профил биология с разширено изучаване на немски език. Бакалавърска степен 
завършва през 2006 г. в специалност „Химия” във ФХФ на СУ с добър успех. 
През 2008 г. завършва магистратура „Колоидни системи в съвременната наука и 
технологии“ към Химическия факултет на СУ с много добър успех. От 2008 г. 
работи като химик към НИС на СУ по приложни проекти на катедрата по 
Инженерна химия към ХФ. През 2010 г. е зачислена на редовна докторантура с 
научни ръководители проф. дмн Красимир Данов и доц. д-р Кръстанка Маринова. 
През 2013 г. е отчислена с право на защита. По време на докторантурата си е 
участвала в пет международни научни школи по тематики близки до темата на 
дисертационния й труд. От февруари 2013 е назначена като химик към НИС на 
СУ по проекти на катедрата по Инженерна химия. 

 
Научни публикации. Румяна Станимирова е съавтор на 4 научни 

публикации, от които три са включени в дисертационния й труд. Две от 
публикациите са в реферирани списания (Langmuir с ИФ = 4.187 и Colloid 
Surfaces A с ИФ = 2.108), а третата публикация е глава от книга с международни 
редактори. По статиите, включени в дисертацията, са забелязани 2 цитата. За 
отбелязване е, че Р. Станимирова е първи автор на четвъртата статия, посветена 
на реологичните свойства на сапонинови адсорбционни слоеве, която не е 
включена в дисертацията. Тази статия е публикувана през 2011 г. в реферираното 
списание Langmuir и по нея досега са забелязани 24 цитата. 

 
Докладване на резултатите пред научни форуми. Резултатите, 

включени в дисертацията, са в основата на 4 доклада и 4 постера, представени на 
международни конференции, от които Румяна Станимирова е представяла лично 
1 доклад и 3 постера. Тя лично е представяла и един доклад по темата на 
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дисертацията на национален научен форум.  
 

Преподавателски опит. Румяна Станимирова е водила над 300 ч. 
практически упражнения за студентите от бакалавърската и магистърската 
степени на обучение във ФХФ. Водила е практически упражнения в курсовете 
„Разделителни процеси в дисперсните системи” „Дисперсии в козметиката и 
битовата химия”; „Пени, емулсии, суспензии” и „Колоидни кристали и 
наноматериали”. 

 
Описание на представените материали. Дисертационен труд започва с 

увод, в който е направен кратък литературен обзор, формулирани са целите на 
дисертацията и е обяснена нейната структура. Следват четири глави, първата от 
които е посветена на използваните материали и методи, а в глави от 3 до 5 
последователно са представени резултатите от изследванията, насочени към 
изясняване на реологичното поведение и структурата на смесени адсорбционни 
слоеве от β-casein и BSA (глава 3); влиянието на ниско-молекулното 
повърхностно-активно вещество SDS върху реологичните свойства на слоеве, 
съдържащи хидрофобин (глава 4); и връзката между реологичните свойства и 
мезоскопската структура на адсорбционни слоеве от хидрофобин (глава 5). В края 
на дисертацията са представени основните приноси, списъците на публикациите и 
участията в научни форуми. Дисертацията съдържа 104 страници, в които са 
включени 53 фигури и илюстрации, и са цитирани 120 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 протеините и ниско-молекулните ПАВ в 
хранителната и фармацевтичната промишлености. От научна гледна точка, 
тематиката за връзката между структурата и реологичните свойства на 
адсорбционните слоеве е много актуална, тъй като през последните години бе 
показано, че реологичните свойства на адсорбционните слоеве влияят съществено 
върху динамичните процеси, протичащи в дисперсни системи с флуидни частици, 
каквито са пените и емулсиите.  

Формулираните научни приноса в края на дисертационния труд са три и 
могат да се охарактеризират по следния начин: Принос 1 е свързан с установената 
зависимост на свойствата на адсорбционните слоеве и стабилността на пенните 
филми от последователността на адсорбция на β-casein и BSA на междуфазовата 
граница, което може да се охарактеризира като получаване на нови 
експериментални резултати за практически важни системи, с което се обогатяват 
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съществуващите знания. Принос 2 е свързан с получените експериментални 
резултати, показващи че при първоначална адсорбция на хидрофобин на 
междуфазовата граница, молекулите на хидрофобина не могат да бъдат изместени 
от молекулите на SDS дори и при концентрации на ПАВ над ККМ. Този принос 
може да се охарактеризира като получаване на нови резултати с нови методи за 
практически важни системи. По същия начин може да се охарактеризира и принос 
3, който е свързан с определената мезоскопска структура на нееднородните 
адсорбционни слоеве от хидрофобин с атомно-силов микроскоп и измерените 
високи еластичности за тези слоеве в Лангмюрова вана. 
 

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

Забележки и въпроси:  
Нямам съществени забележки, които заслужават да бъдат отбелязани в 

становището. Имам два въпроса: 
(1) Не става ясно от изложението какви са основанията да се счита, че 1 

mM NaCl потиска електростатичното отблъскване.  
(2) Не става ясно от изложението защо за експериментите, описани в 

Глава 5 от дисертацията, върху повърхността на ваната е поставяно сравнително 
голямо количество хидрофобин, съответстващо на 9.3 mg/m2, което е много по-
голямо от необходимото за получаване на монослой от хидрофобинови молекули, 
което съгласно размерите на молекулата е между 1 и 2 mg/m2. Какво става с 
излишъка на хидрофобин, за който се твърди, че не се десорбира от повърхността. 
Правени ли са експерименти с по-малко количество, така че да се види каква е 
структурата на монослой от хидрофобин и какви са неговите повърхностни 
реологични свойства? 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
Въз основа на 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“. 
 
 
Дата: 15 юни 2014 г. Член на научното жури 
Гр. София  
 
 

Проф. д-р Славка Чолакова 
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