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Представеният дисертационен труд за присъждане на образователната и научна 

степен „доктор“ на тема „Ефект от йонни мицели върху стратификацията на течни филми и 

растеж на дисковидни мицели“ включва две много задълбочени изследвания на сложни 

мицеларни системи. Развити са теоретични модели, чиито предсказания са сравнени с 

експериментални резултати (собствени и на други автори), като са получени оригинални 

важни научни заключения. Представената дисертация е в актуална научна област с голямо 

практическо значение и получените резултати са на високо научно ниво. 

 

Кратки биографични данни за кандидата.  

Светослав Емилов Аначков завършва природо-математическата гимназия в гр. 

Кюстендил през 2005 г.  Бакалавърска степен в направление “Физикохимия и теоретична 

химия” получава през 2009 година, а магистърска степен в програма “Колоидни системи 

в съвременната наука и технологии” получава през 2011 г., като и двете степени са 

завършени с отличен успех в Химическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Като 

ученик и студент, С. Аначков многократно е награждаван с отличия за призови 

класирания на международни и национални олимпиади по химия, а също и за научни 

постижения като млад изследовател. 

От 2010 г. до 2012 г. работи като химик по НИС към катедра Инженерна химия, а 

от февруари 2012 г. до май 2014 г. е зачислен на редовна докторантура към катедрата. 

През май 2014 г. е отчислен с право на защита. По време на докторантурата си е бил на 

специализации в изследователския институт на фирмата Unilever, Великобритания (за 1 

седмица през 2013 г.) и в Технологичния институт Technion-IIT в Хайфа, Израел (за 3 

седмици през 2014 г.). По време на специализацията си в Technion докторантът е провел 

серия от експерименти с електронна крио-микроскопия, които са пряко продължение на 

изследването описано в глава 3 на дисертацията. От м. май 2014 г. е назначен като 

изследовател-химик в катедрата по линия на НИС-СУ. 

Като студент и докторант, Светослав Аначков е водил семинарни занятия и 

упражнения в курсовете по Линейна алгебра и аналитична геометрия, Висша математика, 

Преносни явления, Механика на непрекъснатите среди и реология, Приложна 

термодинамика и Колоидни кристали. С екипа на катедрата е участвал активно в 

подготовката на три международни мероприятия с общо над 300 участника. 
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Описание на представените материали 

Представеният ми за рецензия дисертационен труд започва с кратък и стегнат увод, 

в който са формулирани целите на дисертацията. Следват две глави, които изчерпателно 

представят двете оригинални научни изследвания, включени в дисертацията. Първото 

изследване описва теоретичен модел за определяне на агрегационното число и заряда на 

мицели на йонни ПАВ от експериментални резултати по стратификация на пенни филми. 

Моделът представлява съществена модификация на предишна версия, разработена от 

ръководителите на докторанта в статията на Danov и съавтори от 2011 г. След това са 

представени експериментални резултати със серия от ПАВ, които са интерпретирани с 

предложения модел. Направен е и задълбочен анализ на направените приближения, 

ограниченията на модела и на физическия смисъл на получените крайни резултати за 

различните ПАВ. Във второто изследване подробно е развит теоретичен модел за 

образуването на дисковидни мицели в разтвори на едно ПАВ и на смеси от ПАВ. Моделът 

е използван за интерпретация на оригинални данни от светоразсейване и на данни от 

литературата. След описанието на основните научни приноси, в дисертацията са 

включени и две приложения, които съдържат подробни изводи на уравнения, използвани 

в глави 2 и 3 на дисертацията. Дисертационният труд съдържа 111 страници, в които са 

включени 27 фигури и 9 таблици, като са цитирани общо 173 литературни източника. 

Представен е и автореферат от 49 стр., който описва в съкратен вариант основните 

резултати и заключения от дисертацията.  

Дисертацията е основана на 3 статии, всичките публикувани в списания с висок 

импакт-фактор. На две от статиите докторантът е първи автор, а в една е трети автор. 

Представените публикации покриват изцяло и дори надхвърлят изискванията на закона и 

препоръчителните изисквания на факултета по Химия и фармация за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор“. Резултатите, включени в дисертацията, са в 

основата на 5 устни доклада (3 от тях представени лично от докторанта) и 4 постера, 

представени на международни конференции. Отделно, докторантът е съавтор на още две 

научни статии, които също са в списания с импакт-фактор. 

Всички документи са оформени изчерпателно и прегледно. Стилът на изложение е 

ясен и резултатите са илюстрирани много добре. Неблагоприятно впечатление прави, че 

статиите са цитирани само с името на първия автор (независимо от това колко са 

съавторите), нарушавайки общоприетите правила за цитиране в международната 

литература. Използваните глаголни времена не винаги са подходящи, което понякога 

обърква читателя. На няколко места има неточни или непълни обяснения, като в повечето 

случаи това не оказва съществено значение за разбирането на представяния материал или 

за качеството на резултатите. Няколко изключения са отбелязани по-долу като коментари 

или въпроси към докторанта.  
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Критична оценка на получените резултати и научните приноси 

Целите на дисертацията са формулирани отделно за глави 2 и 3, които са описани 

като две независими изследвания за подобни системи (мицеларни разтвори на ПАВ). 

Целите са ясно и подробно дефинирани и са постигнати напълно в проведените 

изследвания.  

Накратко, в глава 2 е предложен и валидиран нов метод за охарактеризиране на 

агрегационното число и заряда на сферични мицели, позволяващ да се получи важна 

информация, която е недостъпна или трудно достъпна с други методи. Както методът, така 

и интерпретацията на експерименталните данни са развити много подробно и на високо 

теоретично ниво. Особено важна е демонстрираната нова възможност за определяне на 

агрегационното число и заряда на мицели при една концентрация на ПАВ (без да е 

необходимо да се използват серия от разтвори с различна концентрация, както е при 

статичното светоразсейване), а също и за мътни проби, които съдържат и други колоидни 

частици, освен мицеларните агрегати – ценна информация, която не може да се получи 

чрез известните експериментални методи. 

Имам следните въпроси към тази глава: 

1. По какво точно се отличава настоящият модел от предишното изследване на 

ръководителите на докторанта (Danov et al. 2011) и защо е било необходимо надграждане 

на предишния модел? 

2. Защо е необходимо да се въвеждат два, физически съвсем различни израза за h 

(у-я 2.1 и 2.3 в дисертацията)? Обясненията в глава 2 предполагат, че за обработка на 

данните се използва само у-е 2.1. Каква е ролята на другото уравнение и каква е връзката 

между двете уравнения от гледна точка на тяхната физическа обосновка? 

3.  Какъв е приносът на двата последни члена в в израза за Рosm, у-е 2.12? Наистина 

ли е важно да се отчете присъствието на мицели в най-тънките филми (предпоследния 

член), както се твърди в дисертацията, или е достатъчно да се отчете присъствието само 

на противойоните от тези мицели (последния член в у-е 2.12)?   

В глава 3 последователно са представени стълбичния модел на Missel за 

цилидрични мицели (за да се обясни подхода използван в тази глава), обобщението му за 

многокомпонентна смес от ПАВ, някои важни геометрични съотношения за сферични и 

дисковидни мицели, и най-важната част от тази глава – модификацията на стълбичния 

модел за дисковидни мицели. След това е направен детайлен анализ на предсказанията на 

модела, които водят до някои интересни и нетривиални заключения (примерно, за 

наличието на максимален размер на дисковидните мицели) и е направено сравнение със 

собствени данни от светоразсейване и с резултати на други автори. В тази глава най-

важно за мен изглежда концептуалното обяснение (подкрепено с теоретичния модел и 

експерименталните данни) за термодинамичните причини за образуване на дисковидни 

мицели в ограничен концентрационен интервал на ПАВ и с ограничен размер на 

агрегатите. Някои от тези предсказания изискват по-задълбочена експериментална 

проверка (ако е възможно, с едномпонентен разтвор на ПАВ). 
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По отношение на материала в тази глава имам следните три въпроса и един 

коментар:  

 1. За сравнение с експериментални данни се използва стойност на Rh от 

светоразсейване. Каква точно стойност на Rh се използва за това сравнение? Въпросът е 

важен, защото при измерване се получават различни средни величини, чиито стойности 

могат да се различават в пъти за силно полидисперни агрегати, каквито са несферичните 

мицели. 

2. Защо в това изследване се докладват дисковидни мицели за системата 80 мМ 

CAPB + 20 mM SLES + 10 mM LAc, докато за същата система в по-ново изследване с 

крио-микроскопия се докладват цилиндрични мицели? Каква е разликата между двете 

изследвани системи? 

3. Предишните теоретични модели от литературата за образуването на дисковидни 

мицели само са споменати в дисертацията и оттам остава неясно какви са предимствата на 

предлагания нов модел. Може ли накратко да се поясни какво могат и какво не могат да 

предскажат предишните модели и на тази база да се очертаят предимствата на новия 

модел?  

4.  Допускането, че съставът на смесените дисковидни мицели не зависи от размера 

на мицелите е по-дискусионно, в сравнение със случаите на сферични и цилиндрични 

мицели и изисква допълнителен анализ. Причината е, че фракциите на молекули в двата 

участъка на мицелата (плосък и тороиден) са сравними по големина при дисковидните 

мицели, което не е случая на сферични мицели (има само един радиус на кривина) и на 

дълги цилиндрични мицели (приносът на сферичните шапки е пренебрежим за дългите 

цилиндрични мицели). При дисковидните мицели, които не могат да растат неограничено, 

молекулите с по-голяма площ ще се концентрират в мицелите с по-голям принос на 

тороидния участък (т.е. в по-малките мицели), което означава, че по-малките мицели ще 

са обогатени на молекули с по-голяма площ.   

Горните коментари и въпроси не омаловажават по никакъв начин високото ниво на 

проведените изследвания. Те изразяват естествения стремеж за по-добро разбиране на 

резултатите и на ограниченията на въведените теоретични модели. 

В края на дисертацията са формулирани два основни приноса, които точно сумират 

основните научни постижения от проведените изследвания. Приемам ги напълно и мога 

да ги класифицирам като формулиране и валидиране на оригинални теоретични модели за 

описание на важни процеси и свойства в мицеларни системи. Приносите са важни и от 

практическа гледна точка, защото дават възможност за охарактеризиране по нови начини 

на свойствата на мицеларни агрегати и за целенасочено модифициране на реологичните 

свойства на мицеларни разтвори. 
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Отражение на научните публикации на кандидата в българската и 

чуждестранната литература 

По публикациите на докторанта има забелязани 5 цитата в базата данни Scopus. 

Нямам съмнение, предвид важността на получените резултати, че тази бройка ще нараства 

през следващите години. 

 

 

Лични впечатления на рецензента от кандидата  

Личните ми впечатления от докторанта са богати, тъй като го познавам още като 

студент, а след това като химик и докторант в катедрата. Впечатленията ми са много 

положителни. Докторантът се отличава с изключително богата химическа и 

математическа култура, която умело използва в изследователската и преподавателската си 

работа. От докладванията на катедрените семинари и от проведените дискусии с него съм 

убеден, че той познава отлично литературата в областта, в която работи и използва 

информацията от нея по творчески начин. Нямам съмнение, че докторантът има 

съществен творчески принос в проведените изследвания. Прави силно впечатление 

умението му да провежда теоретични изследвания на високо ниво, като успоредно с това 

провежда и ръководи прецизни експериментални изследвания. Умело се справя с 

фундаментални изследвания, но има усет и как да подходи към по-приложни изследвания, 

които често се преплитат с фундаменталните в тази област. Отделя значителна част от 

времето си за споделяне на своите богати знания с колегите си и студентите, с което е 

спечелил тяхното уважение и благодарност. Докладва компетентно и уверено, като бих му 

препоръчал по-внимателно да адаптира съдържанието на представяния материал и стила 

на представяне спрямо аудиторията, пред която докладва.  Според мен, той все още се 

нуждае от доизграждане на критично отношение към междинните и крайните резултати от 

провежданите изследвания – слабост, която е типична за повечето млади изследователи. 

Обобщавайки, оценявам Светослав Аначков като отлично и многостранно 

подготвен млад специалист в областта на дисперсните системи, който има потенциал да се 

развие до водещ изследовател в национален и международен мащаб. Очакванията към 

него като млад учен и преподавател, със задълбочена подготовка и впечатляващи умения, 

са много високи – искрено се надявам, че г-н Аначков ще успее да отговори на тези 

очаквания. В тази връзка, бих му препоръчал да продължи да работи върху развитието на 

един по-фокусиран подход в изследванията си и на още по-дълбока самокритичност в 

хода на самите изследвания, които биха му помогнали винаги да бъде на най-високо ниво 

по отношение на публикуваните резултати.  

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Въз основа на получените важни и оригинални научни резултати в дисертационния 

труд, и на науко-метричните показатели, които изцяло съответстват на закона за развитие 

на академичния състав на РБългария и на препоръчителните изисквания на факултета по 
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Химия и фармация, убедено препоръчвам на научното жури да присъди на Светослав 

Емилов Аначков образователната и научна степен „доктор“. 

 

 

 

13.06.2014 г. 

София                                                                                    (проф. дхн Николай Денков) 
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