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Жасмина Петрова е родена на 28.09.1984, завършила е средното си образование 
в СОУ „Д-р Иван Панов”, гр. Берковица. Завършва висше образование в ХФ на СУ през 
2008 г. като магистър по Изчислителна химия с отличен успех. От 2009 г. е редовен 
докторант към катедра ФХ на ХФ в групата по Квантова и изчислителна химия с 
ръководител проф. Аля Таджер. 

Дисертационният труд е написан изключително прецизно! Литературният обзор 
представя „загадката полианилин” и използваните изчислителни квантово-химични 
методи. Специалната част съдържа 3 основни раздела: 1) частично протонирани 
изолирани октамери; 2) напълно протонирани изолирани олигомери – октамери, 
додекамери, хексадекамери и 3) напълно протонирани тетрамери с отчитане на 
междумолекулни взаимодействия. Всеки раздел завършва с обобщение, като накрая са 
представени общите научни приноси. 

Дисертационният труд отразява проведените научни изследвания за 
систематично проучване и охарактеризиране на полианилин, преди всичко 
емералдинова сол. Изследванията са проведени чрез приложение на теоретични 
квантовохимични методи на най-съвременни теоретични нива (DFT, MР2, CI, CC) с 
различни базисни набори. Въз основа на теоретичните резултати са анализирани 
структурни характеристики – дължини на връзки и диедрични ъгли на моделни 
октамери, додекамери и хексадекамери. Направен е анализ на разпределението на 
заряди, спиновото разпределение и граничните молекулни орбитали. Моделирани са 
електронните спектри на олигомерите чрез ab initio CIS пресмятания в разтворител. 
Теоретичните резултати са анализирани подробно и систематично като са сравнени с 
експериментален спектър на полианилин (филм). 

Теоретичните резултати показват зависимост на УВ спектъра от 
конфигурацията, която в дисертацията се отнася за (свързана е с) позицията на 
противойона. На какво би могло да се дължи такава зависимост? 



В дисертацията е обобщено (стр. 106 и стр. 40 от автореферата), че 
допълнителна дефектна структурна единица води до появата на нова хипсо и 
хипохромно отместена ивица. Не е ли това в противоречие с графичната илюстрация на 
теоретичните данни на фиг. 37, от която се вижда, че на реда ОМ-DМ-НМ съответстват 
най-дълговълнови електронни ивици ~800-850-870 nm, т.е. увеличаването на дължината 
на олигомера предизвиква батохромно отместване на дълговълновия максимум? 

В началото на 3-ти раздел от специалната част е представена предварителна 
оценка с полуемпирични и класически методи на взаимодействия между стекове. Както 
е отбелязано и в дисертацията, суперпозицията на електронните спектри на трите вида 
стекове добре възпроизвежда експеримента – наблюдават се и двата експериментални 
абсорбционни максимума (400 и 800 nm). Уточненият впоследствие ab initio 
изчислителен протокол подобрява ли съответствието между теория и експеримент? 

Основното свойство на полианилина, което предизвиква интереса на 
изследователите от десетилетия (както е представено и в дисертацията) е силното 
повишаване на проводимостта при дотиране на полимера. Следователно 
установяването и охарактеризирането на причините за това би улеснило дизайна на 
молекули с желани свойства. Бих искала да попитам докторантката кои от получените в 
дисертацията резултати допринасят за изясняване природата на повишената 
проводимост на полианилин при дотиране? 
 Изследванията по темата на дисертацията са представени в 6 научни труда – 1 
глава от книга, 4 публикации в авторитетни международни научни списания и една 
научна статия, изпратена за печат. Забелязани са 10 цитати в научната литература. 
Жасмина Петрова е участвала в 13 международни и национални научни форуми, на 
които е представила своите научни изследвания. Жасмина е участвала в 5 научни 
проекта на групата.  

В заключение: получените резултати представляват определено научно 
постижение‚ имат елемент на новост за науката и обогатяване на съществуващите 
знания. Бих желала да подчертая прецизността, методичността и последователността на 
изследванията, както и строгата научност при анализа на резултатите. Въз основа на 
гореизложеното убедено препоръчвам да бъде присъдена научна и образователна 
степен Доктор на Жасмина Недкова Петрова. 
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