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 Дисертационният труд на Жасмина Петрова е посветен на един от най-
интригуващите представители на проводящите полимери – полианилин. Дизайнът 
на нови материали на органична основа, с които да се заменят класическите 
неорганични такива в съвременните (нано)технологии, е традиционна тематика на 
Лабораторията по квантова и изчислителна химия, въведена преди създаването и от 
проф. дн Н. Тютюлков. Лабораторията разшири, разнообрази и обогати тези 
изследвания благодарение на тясното сътрудничество с отлични експериментатори, 
на едно дарение от фондация Александър фон Хумболд и един договор с МОН, 
които позволиха закупуването на значително изчислително оборудване, както и на 
няколко даровити и всеотдайни студенти от трите образователни нива, сред които 
докторантката заема специално място. 
 Представените в дисертационния труд резултати са онази част от 
изследванията на Жасмина Петрова върху олигоанилини, получени по време на 
докторантурата. Всъщност, докторантката започна работа върху тези системи още 
като кръжочник в Лабораторията по квантова и изчислителна химия, където беше 
поканена след изключително представяне на семестриалния изпит по Теоретична 
химия. В течение на трите години предхождащи докторантурата Жасмина Петрова 
постепенно навлезе в тематиката, запозна се с литературата по въпроса, както и с 
методите за класическа и полуемпирична оценка на свойствата, проведе стаж в 
рамките на програмата Erasmus в партньорската експериментална лаборатория на 
CNRS в Мюлюз, Франция. Прилагането на ab initio методи към изследваните 
обекти беше съвсем естествена следваща стъпка в нейните изследвания. За целта 
Жасмина съществено обогати литературната справка по темата, разшири 
значително придобитите в магистърската програма знания в областта на 
квантовохимичните методи и техниките за тяхното приложение. Напълно 
самостоятелно проведе изчислителната работа и анализа на резултатите. Сама 
подготви първия вариант на статиите, в които е първи автор, като корекциите най-
често се състояха в значителното им скъсяване и прехвърляне на резултати в 
приложения към статиите. Активно се включваше с идеи, изчисления и анализ и в 
публикациите, в които не е водещ автор. Успешно представи резултати в устни и 
постерни доклади на редица научни срещи, повечето от които международни. С 



огромно желание и умение работи с кръжочници. Водила е упражнения по няколко 
дисциплини – Строеж на веществото, Теоретична химия, Молекулен дизайн – 
учителската подготовка и практика получени в дублетната специалност Химия и 
информатика и помогнаха да се справи с лекота с преподавателската работа. 
Докторантката е участник в 4 договора с НФНИ и 2 договора с НИС-СУ. 
 Като научен ръководител мога само да изкажа голямото си задоволство от 
работата с Жасмина Петрова. Тя е отлично организиран, систематичен и 
последователен млад колега, при това извънредно скромен и толерантен. С 
увереност се заема с разучаване на нови методи и програмни продукти и има 
истински талант да анализира получените резултати и да ги оформя в ръкописи. 
Има отлични умения за работа с различни операционни системи и разнообразен 
специализиран софтуер; умее да програмира. 
 Работата по дисертацията е извършена добросъвестно и самостоятелно. 
Като основни приноси считам систематичното изследване на структурните и 
оптични характеристики на серията напълно протонирани олигомери с различна 
дължина и противойонна конфигурация във всички възможни мултиплетни 
състояния, което не е правено от други автори досега. Това показа преносимостта 
на резултатите с нарастване на веригата, големината на фрагментите, върху които 
се делокализират двата типа дефекти, пътя на промените, настъпващи при 
постепенно преминаване от синглетно към високоспинови състояния, начина на 
разпределение на електронната/спинова плътност по веригата и неоснователността 
на наивната хипотеза, че зарядът/спинът са локализирани при азотните атоми – все 
неясни и оспорвани в литературата концепции, базирани досега на качествени и 
полуколичествени оценки за крайни модели или основани на периодични 
пресмятания, които не отговарят на реалните системи. Също така за пръв път е 
показано, че въпреки структурните различия поларонната и биполаронната форми 
поглъщат в едни и същи интервали от дължини на вълната, дължащо се предимно 
на електронни преходи от един и същи тип. Структурните различия се отразяват 
по-осезателно във вибрационните Раман спектри, както е показано в по-ранни 
публикации на докторантката. 
 Въз основа на гореказаното с убеждение препоръчвам на уважаемото 
Научно жури да присъди на Жасмина Недкова Петрова научната и 
образователна степен “доктор”. 
 
София, 12.04.2012 г. 
       Подпис:  А. Таджер 


