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Становище 

за дисертационния труд на Нина Георгиева Данчова 

от доц. д-р Стоян Иванов Гуцов, член на научното жури 

и научен ръководител на докторантката 

  

Представената дисертация за защита на образователната и научна степен „доктор“ 

на тема: „Получаване и свойства на дотирани зол-гелни материали“ е посветена на 

дизайна и физикохимичното охарактеризиране на хибридни системи на базата на 

циркониев и силициев диоксид, дотирани с европиеви йони и техни комплекси с 

органични лиганди, показващи ефективен енергиен трансфер.  

Дотираните оксидни зол-гелни материали и техните спектроскопски свойства са 

обект на интензивни научни изследвания поради потенциалното им приложение като 

сензори и източници на светлина. Тези ценни свойства са свързани с редица въпроси от 

фундаментален  научен интерес: механизмите на образуване на оксидни фази по време на 

зол-гелния синтез, вграждането на оптично активни примеси в тях, симетрията на 

молекулно ниво на получените оптични центрове и ефективността на енергийния 

трансфер от органичните лиганди към емитиращите лантанидни йони.  

Настоящата дисертация е едно завършено експериментално изследване на оксидни 

зол-гелни системи, в което оптичните свойства на активаторния йон са използвани като 

спектроскопска сонда на молекулно ниво. Методите на работа за постигане на поставената 

цел са: зол-гелен синтез на дотирани аморфни материали при вариране на условията на 

получаване (pH, катализатори, температура), измерване на оптичните спектри в режим на 

отражение и трансмисия,  луминесцентна спектроскопия и квантов добив и математическа 

обработка на спектрите. Получените проби са допълнително охарактеризирани чрез 

електронна микроскопия, рентгенова дифракция, термични и аналитични методи и 

инфрачервена спектроскопия. Докторантката е направила подробен литературен обзор, в 

който компетентно са засегнати въпросите на получаване на зол-гелни системи, 

енергийния трансфер в дотирани материали и е представен критичен обзор на 
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съществуващите теории и спектроскопски методи за определяне на симетрията на 

европиевите йони на молекулно ниво. Приносите и основните резултати от изследванията 

са обобщени в края на дисертацията.  

В дисертацията си Нина Данчова е получила и дискутирала нови научни факти: за 

пръв път е показано, че оптичната ширина на забранената зона на циркониев диоксид 

зависи от условията на зол-гелния синтез и са определени симетрията на оптичните 

центрове и квантовия добив в нови хибридни материали на базата на силициев и 

циркониев диоксид. Резултати с потенциал за развитие са изработването на държатели и 

методики за спектроскопски измервания в режим на отражение и развитието на метод за 

функционализиране на дотирани оксидни микрочастици. 

Наукометричните показатели на дисертацията на Нина Данчова надвишават 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав (ЗРАСРБ) и на ФС на 

Факултета по Химия и Фармация за получаване на образователната и научна степен 

„доктор“:  резултатите от дисертацията са публикувани в три различни списания с импакт 

фактори между 1.2 и 3 и са представени на три международни и две национални научни 

конференции. Ролята на Нина Данчова в тези публикации и в изследванията, включени в 

дисертацията е водеща. Досега са забелязани два цитата на публикациите, включени в 

дисертацията в списанията Chemical Communicatons (2011) и Applied Surface Science 

(2011).  

Дисертационният труд е написан самостоятелно от докторантката в рамките на три 

години и е представен успешно на разширен  катедрен съвет на катедра „Физикохимия”. 

По време на докторантурата си Нина Данчова е водила упражнения на студенти от втори 

курс по Физикохимия. Нина Данчова е завършила висшето си образование в Химическия 

Факултет на Софийския Университет като първенец на випуск 2008 г. Като студентка тя e 

съавтор на публикация в областта на UV/Vis спектроскопията на дотирани зол-гелни 

материали в Journal of Non Crystalline Solids, която не е включена в настоящата 

дисертация.  
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Като докторантка Нина Данчова показа постоянство, самостоятелност и характер и 

се изгради като компетентен специалист в областите на физикохимичното 

материалознание, зол-гелната химия и спектроскопията. Докторантката участваше 

активно в университетски, национални и международни проекти на групата по 

„Функционални оптични материали” от 2006 г. досега. 

 В заключение, имайки предвид резултатите в настоящата дисертация, 

убедителното им представяне и личните ми впечатления за работата на докторантката, 

препоръчвам на Нина Георгиева Данчова да се присъди образователната и научната 

степен “доктор”. 

 

 

19. 03. 2012 г.       доц. д-р Стоян Иванов Гуцов 

 

 

 

 

 


