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Научната област, към която принадлежи дисертационният труд, е актуална както 

в научно, така и в научно-приложно отношение. Това личи от голямото  количество 

научни статии в тази област, както и от факта, че голяма част от изследванията е 

финансирана от промишлеността.  

Докторантът познава отлично състоянието на проблема, успешно използва 

чуждите резултати и сравнява своите резултати с чуждите, когато това е възможно и 

необходимо.  

Методиката на изследване е подходящо избрана и дава възможност да бъдат 

решени задачите и да бъдат постигнати целите, поставени в дисертационния труд. 

Дисертацията включва две изследвания, свързани с мицеларни агрегати на 

повърхностно-активни вещества (ПАВ). 

Предмет на първто изследване е стратификацията на тънки пенни филми,  

съдържащи мицеларни разтвори на йонни ПАВ. Мицелите във филма са сферични и са 

подредени във вид на слоеве, чийто брой определя дебелината на филма. 

Експерименталните данни включват стъпаловидното изменение на дебелината на 

филма и крайната му дебелина. Развитата в дисертацията методика позволява от тези 

експериментални данни да се определи агрегационното число на мицелата и нейният 

заряд. 

Второто изследване в дисертацията се състои в развитие на молекулно-

статистическа теория за формата и размерите на невзаимодействуващи си мицели в 

мицеларните разтвори на ПАВ. Показано е при какви условия възникват сферични, 

цилиндрични и дисковидни мицели и какви са техните размери. Разгледани са случаите 



на еднокомпонентни и многокомпонентни ПАВ. Резултатите добре описват 

експериментални данни, съществуващи в научната литература. 

Резултатите в дисертацията представляват съдържанието на три публикации в 

авторитетни специализирани списания. В двете от тях Аначков е първи автор. Това ми 

позволява да предположа, че докторантът има важен принос за получаването на тези 

резултати. 

Авторефератът правилно отразява основните положения и научните приноси на 

дисертационния труд. 

В заключение, оценявам най-високо дисертационния труд на докторанта и 

убедено препоръчвам  на почитаемото научно жури да присъди на Светослав Емилов 

Аначков образователната и научна степен „доктор“. 

 

27.06.2014 г.      Изготвил: 

   София        /Изак Бивас/ 


