
СТАНОВИЩЕ 

 

по конкурс, обявен в ДВ бр. 95 от 08. 12. 2015, за придобиване на академичната 

длъжност „доцент” по направление 4.2. Химически науки, научна специалност 

„Химична кинетика и катализ” за нуждите на лаборатория „Нови каталитични 

материали и наноразмерни катализатори-основа за създаване на иновативни 

технологии” при ИК, БАН, с единствен кандидат гл. ас д-р Димитринка Алексиева 

Николова 

 

Рецензент: проф. дхн Таня Стоянова Христова, Институт по органична химия с 

Център по фитохимия, БАН 

 

Д-р Димитринка Николова е родена през 1969 г. в гр. Враца. Висшето си образование 

завършва през 1995 г. в Химико-технологичен и металургичен университет, София, 

специалност „Неорганични и електрохимични производства”. През 1996 г. започва 

работа в Института по катализ (ИК), БАН първоначално като химик, а от 2007 г. д-р 

Димитринка Николова е избрана за главен асистент в същия институт. В периода 1998 -

2001 г. тя изработва и успешно защитава докторската си 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” 

В конкурса гл.ас. Димитринка Николова участва с 32 публикации в списания или 

сборници от конференции, които не са включени в докторската й дисертация. 15 от 

публикациите са в списания с импакт фактор (общият IF е 19.89), като в близо 

половината от тях кандидатът е на 1 място в авторския колектив. Наблюдава се 

увеличаване на публикационната активност през последните 2 години, както и стремеж 

за публикуване на резултатите от научните изследвания в специализирани списания с 

IF. Този анализ показва ясно изразена тенденция на повишаване на качеството на 

научната дейност на кандидата, както и повишена водеща активност след защитата на 

докторската дисертация. По публикациите са забелязани 81 цитата, 77, от които са 

върху 9 работи, включени за участие в конкурса. Бих искала да отбележа работата 

публикувана в Appl. Catal A: Gen (2006), върху която са забелязани 37 цитата и 

кандидатът има водещо участие, както и фактът, че цитати са регистрирани и върху 

работи, публикувани през последните 3 години. Индексът на Хирш е 4. Резултатите от 



изследователската дейност на д-р Димитринка Николова са докладвани на 62 научни 

форуми у нас и в чужбина. Добро впечатление прави, че 3 от устните доклади (2 в 

Сърбия и 1 в България) са изнесени лично от кандидата. Д-р Николова активно участва 

в изпълнението на проекти на лабораторията. Участвала е в 3 проекта, финансирани от 

ФНИ, като на 1 от тях е била и ръководител. Активно участва в международни проекти 

с партньори от Полша, Румъния и Сърбия, и е ръководила 1 от тях. Понастоящем 

участва в изпълнението на проект по договор с GenCell LTD, Израел, 1 с ФНИ и 2 с 

Румъния и Сърбия в рамките на международния академичен обмен. Д-р Димитринка 

Николова е съавтор и на 1 патент „Nickel-Based Catalyst For Fuel Cell, United States,2014 

г, както и участник при внедряването на неплатинов катализатор за алкални горивни 

клетки. 

Изложените до тук показатели показват, че кандидатът формално напълно 

удовлетворява условията за участие в конкурс за доцент, съгласно Правилника за 

академичните длъжности и научни степени на ИК, БАН. 

Научно изследователската работа на д-р Димитринка Николова е насочена към синтеза 

и характеризирането на нови материали с приложение в екологията, алтернативните 

енергийни източници и повишаване качеството на живот. Чрез използването на 

подходящи съвременни техники, между които Рентгенофазов анализ, 

Дифузноотражателна, Инфрачервена и Рентгенова фотоелектронна спектроскопии, 

хемосорбция на малки молекули и др. е изследван характера на получените структури и 

възможностите за оптимизиране на техния състав и метод на получаване. Приносите на 

кандидата могат да се разгледат в следните основни направления: 

(i) получаване на чист водород посредством конверсия на СО с водна пара (КВОВП ) в 

присъствието на сяра съдържащи съединения, окисление на СО или метаниране на 

СО2.  

Показано е благоприятното влияние от едновременното добавяне на Ni и К върху 

каталитичната активност на молибденови или волфрамови катализатори, нанесени 

върху γ-Al2O3 в реакция КВОВП в присъствие на сяра съдържащи газове. Доказано е, 

че редуцируемостта на молибденовите и волфрамовите структури и лабилността на 

сярата  могат да послужат за оценка на активността на катализаторите. Разработена е 

оригинална методика за експресна оценка на дисперсността на молибденовите 

структури в присъствието на различни добавки въз основа на данни от XPS анализите. 

Несъмнен принос в изследванията върху тази система е разработването на оригинален 

метод за нанасяне на активната фаза (метод на равновесно-нанасяне и филтруване) чрез 



който се постига висока дисперсност на W6+ частици и се повишава възможността за 

получаване на  Ni-W-O-Al структури. Изследвана е активността на Ni-Al слоести 

двойни хидроксиди в очистване на водород от СО или СО2, съответно чрез окисление 

или метаниране, като е оптимизиран съставът на катализаторите за различните 

процеси. Демонстриран е благоприятен ефект на Mg2+ йони върху дисперсността на 

никела, което позволява повишаване на съдържанието му в катализаторите. 

(ii) разработване на ефтини и ефективни аноди за алкални горивни клетки; 

Катализаторът е на основата на метален никел с добавки от Pd, Cr, Co или Fe, а в някои 

случаи съдържа и алкалоземни метали (напр. Ca и Mg). Катализаторът е защитен с 

патент (споменат по-горе) и е внедрен в производство. 

(iii) Хидрогениране на масла с приложение в хранителната промишленост.  

Проведените изследвания са насочени към подобряване съществуващите до момента 

Ni/SiO2 катализатори чрез вариране на източника на силиций и модифициращите 

добавки (Ag, Mg). Оптимизиран е съставът на катализаторите и условията на въвеждане 

на носителя и утаителя. Показано е, че производството на катализатори може да бъде 

икономически по-целесъобразно при използването на водно стъкло като източник на 

силикатен носител. При използването на силикагел като източник на силиций е 

установено формирането на различни никелови структури, локализирани в различна 

степен в порестия обем или на външната повърхност на носителя. Проучена е и 

възможността за използване на промишлен перлит като носител на катализатор, като е 

установен благоприятен ефект от предварителната му активация с Na2CO3. 

 (iv) разработване на нови прекурсори за устойчиви керамични пигменти.  

Изследвана е възможността за използване на слоести Co-Al и Ni-Al двойни хидроксиди 

като прекурсори за получаване на керамичен пигменти (CoAl2O4, NiAl2O4). 

 

Д-р Димитринка Николова изготвя рецензии за специализирани международни 

списания. Автор е и на 2 рецензии на дипломни работи. Наградена е с грамота за 

приноси в развитието на ИК, БАН. 

По представените материали нямам критични бележки. 

 

Заключение  

Научните изследвания на гл.ас. д-р Димитринка Николова изцяло отговарят на 

тематиката на обявения конкурс за присъждане на академичната длъжност „доцент”. 

Приносите на кандидата в изследователската дейност са както в синтеза на нови 



материали с потенциално приложение в индустрията като катализатори, електроди за 

горивни елементи или керамични пигменти посредством оптимизиране на състава, 

изходната суровина и условията за тяхното получаване, така и в изясняване на 

природата на активните структури и въз основа на това, разкриване на възможности за 

оптимизиране на свойствата и себестойността на материалите. Тази комплексност и 

задълбоченост на изследванията са основа за добра публикационната дейност, особено 

в последните години, активност на представяне на резултатите в научни форуми, 

участие в множество проекти, и не на последно място-разработването на патент и 

промишлен катализатор. Посочените резултати доказват, че гл.ас. д-р Димитринка 

Николова напълно покрива всички изисквания в Правилника на ИК, БАН за 

присъждане на академични длъжности и научни степени. Поради това, убедено 

препоръчам на членовете на уважаемото Научно жури и на почитаемия Научния съвет 

на ИК, БАН да присъдят на гл.ас. д-р Димитринка Николова академичната длъжност 

“доцент” по научната специалност „Химична кинетика и катализ”. 

 

11.03.2016 г.                                                                  Рецензент:  

София                                                                                           / проф. дхн Таня Христова/ 


