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1. Обща характеристика на научно-изследователската и научно-
приложната дейност на дисертантката.  

Г-жа Ася Божинова е магистър химик и хоноруван асистент към катедра „Обща 
и неорганична химия” на СУ „Св. Климент Охридски”, където води упражнения в 
образователните програми на бакалаври и магистри. Тя е завършила ВХТИ-София по 
специалност „Неорганични химични технологии”. Представила е списък от 23 труда. 
От тях в списания с импакт фактор са 7, в български списания са също 7, 1 е в списание 
със свободен достъп, в материали от конференции са 5 и 3 са посветени на исторически 
и социални въпроси. Занимавала се е със синтез, структура и характеризиране на 
неорганични материали.  
 

2. Основни научни и научно-приложни приноси на дисертационния 
труд.  

Дисертацията на г-жа Божинова е базирана на 7 публикации, както следва. В 
международни списания с импакт фактор са две в: Materials Chemistry and Physics 
(2007) и Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis (2011), а една е в сравнително 
новото списание със свободен достъп Eurasian J. Analyt. Chem. (2008). Има две 
публикации в българското списание на химическия факултет (Annuaire de l'Université de 
Sofia, Faculté de Chimie) и две в сборници от доклади на национални конференции, на 
които те са представени.  

Бих искал да отбележа следните от получените резултати:  
1. За описание на кинетиката на фотокатализа с прилагане на образци с различно 

съотношение анатаз-рутил е приложен двойноекспоненциален модел, отчитащ 
съществената сорбция на багрилото. 

2. Установено е, че по-бавна, но и по-пълна минерализация се постига с 
образците, съдържащи 75% анатаз. Като причина за наблюдавания ефект се 
предполагат различни механизми за разграждане на багрилото оранжево ІІ (бързо 
обезцветяване и бавно минерализиране при използване на Dеgussa P25, а при 
композитите със 75 % анатаз - сравнително бавно обезцветяване и по-пълно 
минерализиране.  

3. Най-добър резултат при пречистване на вода от багрилото малахитово зелено 
оксалат с помощта на композитни образци, приготвени при твърдофазно смесване на 
TiO2 (анатаз) и WO3 (моноклинен) в среда на етанол и следваща термична обработка 
при 200ºC в продължение на 2 часа, е получен с 5% WO3. Kомпозитите са нанесени и 
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