
1 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. д-р Татяна Тодорова Табакова, 

Институт по катализ - БАН 

по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”  

в професионално направление 4.2 „Химически науки”, 

научна специалност 01.05.16 „Химична кинетика и катализ”, 

тематично направление „Дизайн и изследване на наноразмерни метални и  

металооксидни катализатори – основа за създаване на иновативни технологии“ 

обявен в ДВ бр. 95 от 8.12.2015 г. 

 

В обявения от Института по катализ – БАН конкурс за заемане на академичната длъжност 

„доцент” в лаборатория „Нови каталитични материали и наноразмерни катализатори” участва 

един кандидат – гл. ас. д-р Димитринка Алексиева Николова.  

 

Биографични данни за кандидата 

Д-р Димитринка Николова завършва висше образование в Химико-технологичния и 

металургичен университет – София през 1995 г. с много добър (5.04) успех от положените 

изпити и отличен успех (6.00) от защитата на дипломна работа. Притежава квалификация 

„инженер-химик” по специалността „Неорганични и електрохимични производства“, 

специализация „Технология на неорганичните вещества“. През 1996 г. започва работа като 

химик в Института по катализ – БАН. През периода 1998-2001 г. е зачислена за докторант. 

Успешно защитава дисертация на тема „Влияние на добавката от калий върху активността и 

структурата на NiO-MoO3-Al2O3 катализатори за реакцията на конверсия на въглероден оксид с 

водна пара в присъствие на сяроводород” и получава образователната и научна степен „доктор”. 

През 2006 г. д-р Николова е избрана за научен сътрудник II ст., а през 2007 г. – за научен 

сътрудник I ст. В настоящия момент тя е главен асистент, в съответствие с класификацията на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България. Тази хронология на 

професионалното развитие, както и представеното удостоверение за трудов стаж и заемани 

длъжности доказват, че кандидатът отговаря на процедурните изисквания за заемане на 

академичната длъжност “доцент”.  

 

Преглед на научно-изследователската дейност на кандидата 

За участие в конкурса са представени 32 научни публикации. Всички научни трудове са 

публикувани след 2005 г. и списъкът не включва публикациите от дисертационния труд за 

присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Разпределението на статиите е както 

следва: в списания с импакт фактор - 15, в списание без импакт фактор – 1, в материали на 

конференции - 16. Всички трудове са в областта на професионалното направление на настоящия 

конкурс, като основно са фокусирани в научната специалност „Химична кинетика и катализ”. 

Водещата роля и личния принос на д-р Николова в проведените изследвания и обобщаване на 

резултатите се потвърждава от факта, че тя е първи автор на 13, втори автор на 3 от 

публикациите и автор за кореспонденция – на 10. Доказателство за активната ѝ научно-

изследователска дейност е публикуването на 20 статии за последните 5 години (2011-2015), като 

12 от тях са в списания с импакт фактор в областта на катализа и изучаването на съвременни 

наноматериали, а именно: 2 публикации в Applied Catalysis A: General (5-Year IF: 4.402); 2 в 

Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis (IF: 0.829 и 1.17); 3 в Russian Journal of Physical 
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Chemistry – A (IF: 0.459), 1 в Chemical Engineering Research and Design (IF: 2.281), както и в 

Revue Roumaine de Chimie, Bulgarian Chemical Communications.  

Важен показател за иновативния и научно-приложен характер на изследователската дейност 

на д-р Николова е съавторството като изобретател на международен патент, касаещ 

разработване на анодни катализатори на база неблагородни метали за приложение във 

водородни горивни клетки.  

Израз на научната значимост на публикуваните резултати е интереса на научната общност, 

изразяващ се в забелязаните 77 цитата (без автоцитати). Всички цитирания са в международни 

списания и дисертации. Прави впечатление и факта, че най-цитираните работи са тези, на които 

д-р Николова е първи автор. Броят на цитатите е значително по-висок от специфичните 

изисквания за минимум 20 броя цитирания при кандидатстване за заемане на длъжността 

„доцент“. Допълнителна оценка за авторитета на д-р Николова сред специалистите в 

тематичното направление е избора ѝ за рецензент на две дипломни работи за придобиване на 

образователна степен “бакалавър” от студенти в Химикотехнологичния и Металургичен 

Университет–София, както и поканата от чуждестранни редактори за рецензиране на 17 статии 

за публикуване в списания с импакт фактор и реферирани материали на международни 

конференции. 

Резултатите от научните изследвания, проведени с участието на д-р Николова, са 

представени на многобройни научни форуми и включват: 9 устни доклади на международни 

конференции и 1 на национален семинар, като 3 от тях са изнесени лично от кандидата; 38 

постерни доклади на международни, 3 - на национални с международно участие и 11 - на 

национални научни прояви. В преобладаващата част от постерните съобщения д-р Николова е 

първи автор. 

Д-р Николова е ръководила изпълнението на младежки проект с Националния съвет за 

научни изследвания, който е номиниран за успешно приключване. През периода 2009-2011 г. е 

била ръководител на проект по линията на междуакадемичното сътрудничество с Институт по 

катализ и химия на повърхността, Краков. Oт 2011 г. и понастоящем ръководи бюджетен 

проект. Участва в разработването на 2 научно-изследователски проектa с национално 

финансиране от фонд “Научни изследвания” и в 10 проекта по линия на междуакадемичното 

сътрудничество. Д-р Николова развива активна научно-приложна и внедрителска дейност от 

2012 г. в рамките на договор с фирма GenCell LTD (гр. Петах Тиква, Израел) на тема: “Аноди за 

алкални електролитни клетки на база неблагородни метали”. 

 

Анализ на основните научни приноси 

Научните интереси и активност на д-р Димитринка Николова се характеризират с ясна 

насоченост. Те са фокусирани върху разработването и изучаване свойствата на нови 

наноразмерни метални и металооксидни материали за реакции, свързани от една страна с 

опазване на околната среда чрез получаване на екологосъобразно чисто гориво (водород), и от 

друга – с подобряване качеството на живот, опазване и укрепване на човешкото здраве. 

Основните научни приноси на кандидата са групирани в няколко направления: 

1. Разработване и изследване на катализатори за получаване на чист водород. 

Актуалността на изследванията по първото направление е свързана с подновения интерес 

към реакцията на конверсия на въглероден оксид с водна пара (КВОВП), поради реалните 

перспективи за посрещане на световните енергийни нужди по екологично чист и сигурен начин 

чрез използването на чист водород в горивните клетки. Възможностите за използване на 

възобновяеми източници на водород като биомаса и въглерод-съдържащи отпадъци, които 

обикновено съдържат сяра, обуславя необходимостта от изследване на катализатори за КВОВП 
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с подобрени сяро-устойчиви свойства. Разработването на т.н. кисели катализатори за КВОВП с 

висока устойчивост към присъствието на сяра в реакционната смес е атрактивна и перспективна 

задача както във фундаментален, така и в приложен аспект. В цикъл от 9 публикации са 

докладвани резултати от изследване на сулфидни системи на основата на Mo, W и Re, 

модифицирани с K, Ni и Со, като катализатори за КВОВП в присъствие на сяро-съдържащи 

газови смеси.  

 Задълбочено е проследено влиянието на добавките от никел и калий върху активността и 

структурата на Мо/γ-Al2O3 чрез вариране на съдържанието на Мо. Чрез структурни изследвания 

е установено, че въвеждането на калий и никел води до образуване на различни видове оксидни 

структури, които могат да бъдат благоприятни прекурсори на активните форми в крайния 

катализатор. Изследванията с рентгенова фотоелектронна спектроскопия (РФЕС) и електронен 

парамагнитен резонанс на отработени образци са показали, че редуцируемостта на молибдена и 

лабилността на сярата могат да се използват като информативни показатели за активността на 

Mo-съдържащите системи в условията на КВОВП в присъствие на сяроводород. Анализът на 

промените в оксидното и сулфидното състояния на молибдена, отнесени към каталитичната 

активност на промотираните с калий (Ni)Mo/γ-Al2O3 системи, позволява да се допусне 

регенеративен (редокс) механизъм на реакцията на КВОВП в присъствие на сяро-съдържащи 

газови смеси. Намерен е оптимален състав на три-компонентната система при реакционна 

температура 300 оС, отношение пара/газ 0.3 и атмосферно налягане. 

 Изследвано е влиянието на природата на носителя (Al2O3 и TiO2 получени чрез зол-гел 

метод) и неговите текстурни свойства върху каталитичното поведение на Мо. Синтезирани са 

образци, в които съдържанието на Мо съответства на повърхностна плътност 3 атома Mo/nm2 

носител, установено като най-подходящо за получаване на най-активен катализатор при 

използването на носител γ-Al2O3 (BASF). Най-висока активност, изразена като каталитична 

производителност (mol CO/h.m2) е наблюдавана при използване на мезопорест TiO2 като 

носител. 

 Успешно е приложен нетрадиционен подход, основаващ се на данни от РФЕС, който 

позволява да се направи експресна оценка на размера на MoOx структури след модифициране.  

 За първи път е изследвано каталитичното поведение на системата W/γ-Al2O3, 

промотирана с никел и калий, в условията на КВОВП в присъствие на сяро-съдържащи газове. 

Резултатите от изследвания с Дифузноотражателна, Инфрачервена и РФЕ спектроскопии са 

показали наличието на моно волфраматни (WO4) и полимерни (WO6)n структури на 

повърхността след накаляване. Установено е, че нанасянето на Ni и K благоприятства 

формирането на високо дисперсни сложни повърхностни смесено-оксидни структури като 

NiWO(Al) и KNiWO(Al). Трикомпонентата система KNiW е показала най-висока 

конверсия на СО, близка до равновесните степени при висока температура. 

 Оценено е влиянието на различни методи на нанасяне на оксидните W(VI) структури и 

последващото промотиране с калий върху физикохимичните характеристики и каталитичното 

поведение на трикомпонентните системи (K)NiW/Al2O3 като сяроустойчиви катализатори за 

КВОВП. Сравнен е ефекта на метода на равновесно-нанасяне и филтруване (EDF) и 

конвенционалния метод на мокро импрегниране (WI) и е установено, че прилагането на EDF 

метода осигурява висока дисперсност на нанесените W6+ структури. Те възпрепятстват 

включването на Ni2+ йоните в алуминиевата решетка и това води до участие на голяма част от 

Ni2+ йоните във формирането на повърхностни NiWOAl структури. При използване на 

мокро импрегниране, Ni2+ йоните се включват лесно в решетка на Al2O3 и образуват 

повърхностен NiAl2O4. Детайлното спектроскопско охарактеризиране и анализът на резултатите 
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от каталитичните тестове показват, че EDF методът е подходяща процедура за синтезиране на 

активни катализатори за КВОВП в присъствие на сяро-съдържащи газови смеси. 

 За първи път е изследвана системата Re2O7/γ-Al2O3, с добавки от Ni, Co и K в реакцията 

на КВОВП в присъствие на сяро-съдържащи газови смеси. Резултатите от каталитичните 

измервания са показали, че най-обещаваща в температурния интервал 250-400 оС е 

трикомпонентната система, включваща калий, кобалт и рений.  

Принос в разработването на катализатори за получаване на чист водород имат и 

изследванията на Ni-Al слоести двойни хидроксиди за окисление на СО и за фино очистване от 

СО2 чрез метаниране. 

 Проучена е възможността за използване на Ni-Al слоести двойни хидроксиди като 

прекурсори на катализатори за КВОВП и окисление на СО. Изследвано е влиянието на 

съдържание на никел върху каталитичното поведение в двете реакции. Намерено е обяснение за 

промотиращият ефект на добавката от калий върху активността в реакцията на КВОВП. 

 Изследвано е приложението на Ni-Al слоести двойни хидроксиди като прекурсори на 

катализатори за фино очистване на водород-съдържащи газови смеси от СО2. Изучена е 

връзката между структурата, редуцируемостта и активността в реакцията на метаниране на СО2 

върху Ni-Al смесени оксиди, получени чрез контролирана термична обработка на Ni-Al 

таковито-подобни съединения с различно съдържание на никел. 

 Анализирано е влиянието на включването на магнезий в структурата на Ni-Al слоести 

двойни хидроксиди с повишено съдържание на Ni върху активността в реакцията на метаниране 

на СО2. Установено е, че модифицирането с магнезий причинява частична аморфизация на 

слоестата структура и допринася за запазване дисперсността на наноразмерния метален никел. 

2. Разработване и изследване на каталитични материали за аноди на водородни 

горивни клетки на базата на неблагородни метали.  

Научно-изследователските приноси по второто направление имат ясно изразен приложен и 

внедрителски характер. Те са резултат на много успешното и ползотворно сътрудничество 

между колектив от Института по катализ (ръководител проф. Сл. Раковски) и фирма GenCell 

LTD (Израел). Д-р Николова е член на колектива и един от основните изпълнители на договора. 

В приложеното писмо-препоръка израелските партньори Геннадий Финкельштейн (главен 

директор „Технологии“ и вицепрезидент по „Изследвания и развитие”) и Нино Борщукова 

(ръководител на отдел „Изследвания и развитие”) изразяват задоволството и прекрасните си 

впечатление от активната и усърдна работа на д-р Николова, нейната инициативност и 

способност да работи както в екип, така и самостоятелно.  

 В рамките на договор с GenCell LTD, Израел са разработени катализатори на база 

неблагородни метали като заместители на широко използвания скъпо струващ Pt/C аноден 

катализатор.  

 Доказателство за оригиналността на изобретението е защитата му с патент “Nickel-based 

catalyst for fuel cell”, Publ. No WO2015/142619 A1, регистриран в United States Provisional Patent.  

 В рамките на този договор е извършено и внедряване – синтез на неплатинов катализатор 

на производствено ниво. По своето поведение новият катализатор на база неблагородни метали 

е сравним с платиновият катализатор.  

 

3. Разработване и изследване на катализатори за частично хидрогениране на 

растителни масла. 

Акцент в приносите по това направление е изучаване на влиянието, което оказва подбора на 

носители или модифициращи добавки върху каталитичната активност и състава на мастните 
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киселини, получени по време на хидрогениране на растителни масла в присъствие на 

катализатори Ni/SiO2. 

 Изследвани са повърхностните характеристики и каталитичното поведение при 

хидрогениране на соево масло на никелови катализатори, нанесени на природен продукт-

диатомит, модифицирани с различно количество сребро, при постоянно молно отношение 

Mg/Ni=0.1. Установено е, че среброто инхибира хидрогениращата активност и този ефект се 

засилва при повишаване на съдържанието му. Модифицирането със сребро осигурява най-добра 

възможност за контролиране съдържанието на транс-изомерите на мастните киселини в 

продуктите на хидрогениране.  

 Чрез съутаяване на смесен Ni-Mg разтвор върху водно стъкло са получени серия 

прекурсори с идентичен състав (SiO2/Ni = 1.15 и Ni/Mg = 0.1), различаващи се по реда и начина 

на въвеждане на носителя и утаителя. Установено е, че капковото въвеждане на утаителя към 

смесения Ni-Mg нитратен разтвор преди добавянето на носителя води до формиране на най-

обещаващия прекурсор.  

 Сравнително изследване на различни материали, съдържащи SiО2 (диатомит или водно 

стъкло) е показало, че водното стъкло благоприятства формирането на относително по-дребни 

метални никелови кристалити, което е предпоставка за висока дисперсност на активната в 

процеса на хидрогениране фаза от метален никел.  

 Чрез РФЕС е определено окислителното състояние на никела в редуцирани и пасивирани 

AgNiMg/SiО2 катализаторни прекурсори. Установено е по-високо съдържание на метален никел 

на повърхността на образците, нанесени на диатомит и по-висока стабилност към окисление в 

сравнение с аналозите, нанесените върху водно стъкло. Показано е, че водното стъкло може 

успешно да се използва като източник на силикатен носител. Използването му води до по-

икономичен и рентабилен метод за получаване на катализатори, поради елиминиране на редица 

процедури от подготовката за активиране на диатомита. 

 Идеята за подобряване на хидрогениращата активност на никелови катализатори чрез 

използване на три типа силикагели като носители е разработена в поредица от 9 публикации. 

Установено е, че текстурните параметри на носителите влияят на количеството, степента на 

кристалност и разположението на структурите Ni2+-О при еднакво отношение SiO2/Ni=1.0. 

Анализът на резултатите от РФЕС потвърждават образуването на повърхностни видове с 

различна сила на взаимодействие и различна дисперсност. Регистрираната висока активност на 

образеца, нанесен на микропорест материал, е обяснена с улеснената редукция на структурите 

Ni2+-О при 430 оC и наличието на достатъчен брой достъпни активни центрове от метален никел 

на повърхността. Изследвано е влиянието на модифицирането с магнезий върху структурните и 

текстурни свойства. Установен е подобрен достъп на триацилглицеридните молекули към 

вътрешната повърхност при използването на носител с по-малко количество микропори и по-

голям среден диаметър на порите. 

 Проучена е възможността за приложение на промишлен перлит PF-295 като носител чрез 

активирането му по различни процедури. Намерена е най-подходящата процедура, която 

осигурява получаване на активен никелов катализатор за частично хидрогениране на растителни 

масла за хранителни цели. 

 

4. Материали използвани като прекурсори за получаване на керамични пигменти. 

Приносите в това направление са обусловени от важната роля на керамичните пигменти за 

осигуряване на устойчив цвят.  

 Синтезирани са слоести Co-Al и Ni-Al двойни хидроксиди с различни молни отношения. 

Проследени са структурните промени при термична обработка в интервала 200−1200 оC. 
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Установено е, че в резултат на трансформацията на шпинело-подобната смесено-оксидна фаза 

Co2+(Co3+, Al3+)2O4 в шпинел CoAl2O4 се получават различно оцветени материали. Интензивният 

син цвят на добре изкристализиралия шпинел се свързва с пълния преход на октаедрично 

координираните Co3+ йони в тетраедрично координирани Co2+ йони.  

 Изследванията на Ni-Al слоести двойни хидроксиди са показали, че термичната 

обработка при 1000 оC на образеца с най-ниско съдържание на никел (Ni2+/Al3+ = 0.5) води до 

формиране на шпинел NiAl2O4. Оцветяването на материала се дължи на неговата висока 

кристалност и присъствие на тетраедрично координирани Ni2+ йони. Постигнатият ефект 

позволява алтернативното приложение като пигмент в керамичната индустрия на 

наноразмерният NiAl2O4 шпинел вместо по-скъпо струващия интензивно синьо оцветен CoAl2O4 

шпинел.  

В заключение, справката за приносния характер на трудовете на д-р Д. Николова разкрива 

по безспорен начин нейния съществен принос във всички публикувани научни резултати. 

Личните ѝ заслуги в дизайна на нови наноразмерни метални и металооксидни катализатори с 

желани и контролирани характеристики и каталитични свойства, в изясняване на връзката 

между структура и активност в реакции за получаване на алтернативни екологични горива, 

опазване на околната среда и подобряване качеството на живот, не подлежат на съмнение. 

Резултатите от изследванията са важен етап в изграждането на научни основи за подбор на 

катализатори, основна част от разработването на иновативни технологии.  

Други дейности 

Д-р Николова участва активно в научния живот на Института по катализ в качеството си на 

секретар на Колоквиума за периода 2006-2015. С ентусиазъм и прецизност работи и като член на 

редакционната колегия на електронния вестник на ИК: “Ежемесечник на ИК – събития и 

новини”. Наградена е от административното и научно ръководство с грамота за приноси в 

изграждането и развитието на Института по катализ. 

Д-р Николова членува в международни (Европейска федерация на каталитичните дружества 

(EFCATS), Югоизточен Европейски консорциум по Нано-Наука и Технологии: Наноструктурни 

материали и способи (COSENT), Европейска Асоциация на Химически и Молекулни науки 

научни организации), национални (Клуб на българските каталитици, Съюз на химиците в 

България, Федерация на Научно-техническите съюзи) и чуждестранни (Дружество на 

физикохимиците в Сърбия, Сръбско Керамично Дружество) научни организации.  

 

Лични качества на кандидата 

Познавам д-р Николова от постъпването ѝ в института и имам лични наблюдения върху 

цялостната ѝ научна дейност. Впечатлена съм от нейната активност и целенасоченост, 

прецизност, амбиция и стремеж за разширяване на научните изследвания, от 

взаимоотношенията ѝ с колегите и способността ѝ да работи в екип. Част от постигнатите 

резултати са получени при изпълнението на научно-изследователски проекти, на които д-р 

Николова е ръководител. Този факт е доказателство за научната ѝ компетентност, способността 

да предложи актуална и атрактивна тематика за проектно изпълнение, да сформира екип и да 

ръководи успешно колективни изследвания. Напълно споделям мнението на известните в 

областта на катализа учени проф. Ева Сервицка от Института по катализ и химия на 

повърхността в Краков и проф. Христос Кордулис от Университета в Патра, които са 

международни партньори на д-р Николова. В приложените писма-препоръки те я 

характеризират като експерт в разработването на хетерогенни катализатори, учен с широки 

познания в интердисциплинарната каталитичната наука, способна да обобщава и анализира 
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зависимостите между структурните и каталитични свойства. Нейните професионални и лични 

качества на отзивчив и коректен колега са в основата на желаното сътрудничество за 

провеждане на изследвания от взаимен интерес. 

Заключение 

Запознаването с материалите по конкурса ми позволяват уверено да заявя, че 

наукометричните показатели на гл. ас. д-р Д. Николова напълно отговарят на изискванията на 

ЗРАСРБ и превишават специфичните условия, приети от НС на ИК-БАН за заемане на 

академичната длъжност „доцент”. С убеденост препоръчвам на Научното жури и НС на ИК-

БАН да гласува с „ДА” за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ” по професионално 

направление 4.2. „Химически науки”, научна специалност “Химична кинетика и катализ” от гл. 

ас. д-р Димитринка Алексиева Николова.  

 

 

11.04.2016 г.              Рецензент:    

София       /проф. д-р Татяна Табакова/  

 


