
С Т А Н О В И Щ Е 

 

от доц. д-р Силвия Тодорова, Институт по катализ-БАН, член на научно 

жури, избрано от Научния съвет на ИК – БАН, протокол № 2/26.01.2016 г., т. 1  

относно приносният характер на трудовете на гл. ас. д-р Димитринка Алексиева 

Николова за участие в конкурс за „доцент” в професионалното направление 4.2. 

„Химически науки”, научна специалност 01.05.16 “Химична кинетика и катализ” за 

нуждите на лаборатория “Нови каталитични материали и наноразмерни катализатори” 

по тематично направление „Дизайн и изследване на наноразмерни метални и 

металооксидни катализатори – основа за създаване на иновативни технологии“ (ДВ бр. 

95 от 8. 12. 2015 г. ) 

 

Общо представяне на кандидата.  

Гл. ас. д-р Димитринка Алексиева Николова е единствен кандидат по конкурса за 

заемане на академичната длъжност „доцент”. Кандидатът отговаря на всички условия от 

правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на 

академични длъжности в Институт по катализ – БАН. 

За участие в конкурса д-р Д. Николова е представила необходимите документи: 

автобиография, дипломи за завършено висше образование и за образователна и научната 

степен „доктор”, списък на публикации за участие в конкурса с копия от същите, 

авторска справка за приносите от научните публикации, списък на участия в национални 

и международни конференции и конгреси, списък със забелязаните в литературата 

цитати, списък с участията в международни и национални проекти. В конкурса, 

кандидатът участва с 32 публикации. Научните трудове са както следва: в списания с 

импакт фактор ‒15, в списания без импакт фактор ‒ 1, в материали от конференции ‒16. 

В 13 публикации д-р Д. Николова е на първо място, в 4 – на второ, а в останалите – на 

трето и следващо място. Кореспондиращ автор е в 10 публикации. Всичко това явно 

показва, че нейният принос в разработването на научните изследвания е основен. Част 

от публикациите на гл. ас. Д. Николова са в едни от най-реномираните списания в 

областта на катализа (Applied Catalysis A, Reaction, Kinetics and Mechanisms). Качеството 

на нейните изследвания е оценено от специалистите в областта чрез множеството 

цитирания на трудовете й. Забелязани са 77 цитата на 9 работи. При по-детайлно 

разглеждане на научните трудове на кандидатката, може да се забележи, че някои от тях 

са намерили много широко отражение в литературата по катализ. Така например, 

публикация № 1от списъка, е цитиран 37 пъти.  

Резултатите от научните изследвания гл. ас. д- р Николова са представени с 9 

устни доклада на международни научни мероприятия и 1 – на национално. Постерните 

доклади са съответно: 38 – на международни форуми, 3-на национални с международно 

участие и 11-национални. Г-жа Николова е ръководител на 3 научни проекта: 1 

младежки проект с Национален съвет за научни изследвания; 1 проект по линията на 

Между академичното сътрудничество с Институт по катализ и химия на повърхността, 

Краков, Полска Академия и един бюджетен проект. Участвала е в 2 проекта с 

Националния съвет “Научни изследвания” и в 10 проекта по линията на 

Междуакадемичното сътрудничество. В момента участва в договор с израелската фирма 

GenCell LTD. Като резултат от изпълнението на този проект е разработването на патент 

“Nickel-based catalyst for fuel cell”, Publ. No WO2015/142619 A1 регистриран в United 

States Provisional Patent. В рамките на този договор е внедряването в производството на 

неплатинов аноден катализатор за горивни клетки. 



Гл. ас. д-р Димитринка Николова е ценен международен партньор, което е видно 

от препоръчителните писма на  Prof. Christos Kordulis от университета в Патра, Гърция, 

Генадий Филкенщайн и Нино Борчокова от фирмата GenCell, Израел, prof. E. Serwicka 

от Institute of catalysis and surface chemistry, Polish Academy of Sciences. 

 

Научни приноси. 
Основните научни приноси на д-р Николова са в областта на едно модерно и 

много перспективно направление, а именно получаването на чист водород за 

приложение в горивни клетки. Конверсията на въглероден оксид с водна пара (КВОВП) 

е основен процес за очистване на водород от въглероден оксид. В зависимост от 

източника за получаване на водород в газовата смес в много случаи присъстват и серни 

съединения.  Поради това разработването на сяроустойчиви катализатори за КВОВП е 

от съществено значение за получаването на чист водород. Девет от представените 

публикации (публ. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 13, 21 и 30) са насочени към изучаването на сулфидни 

системи на основата на Mo, W, Re модифицирани с K, Ni и Со за конверсия на 

въглероден оксид с водна пара в присъствие на серни съединения.  Чрез подбор и 

оптимизиране на състава е получен K2O-NiO-MoO3/γ-Al2O3 катализатор за конверсия на 

въглероден оксид с водна пара в присъствие на сяро-съдържащ газ,  притежаващ по-

висока активност в интервала 180300оС, в сравнение с известен промишлен 

катализатор. Друга част от изследванията на д-р Николова са насочени към W-

съдържащи системи, не съдържащи молибден, като сяроустойчиви катализатори. 

Интересът е предизвикан от факта, че системата NiW/Al2O3 е известна като ефективен 

катализатор за рафиниране на тежки нефтени фракции. Промотирането на системата 

NiW/Al2O3 с К, води до получаване на стабилни и устойчиви на сяра катализатори. 

Изследването на влиянието на методите на нанасяне на оксидните W(VI) структури и 

следващото промотиране с калий върху физикохимичните характеристики и 

каталитичното поведение на системите (K)NiW/Al2O3, показва, че по-подходящ за 

синтезиране на активни катализатори в реакцията на КВОВП в присъствие на серни 

съединения, е методът на равновесно-нанасяне и филтруване. 

Освен разработването катализатори за КВОВП, като реакция за намаляване на 

СО в газови смеси, гл. ас.  Николова изследва и каталитични системи за други две важни 

реакции за очистване на богати на водород газови смеси, а именно окисление на СО и 

метаниране на СО и СО2. Тук изследванията са фокусирани върху приложението на Ni-

Al слоести двойни хидроксиди като прекурсори за този тип катализатори. Установено е, 

че модифицирането с магнезий води до значително повишаване на каталитичната 

активност в реакцията на метаниране на СО2, поради запазване дисперсността на нано 

размерният метален никел. 

Друга съществена част от изследванията (публ. 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 

24, 25, 26, 27, 28, 29) на гл. ас. Д. Николова е свързан с подобряване качеството на живот, 

а именно разработване и изследване на катализатори за частично хидрогениране на 

растителни масла. Тук усилията са насочени към оптимизиране на Ni-катализатори чрез 

промяна на източника на SiO2 като носител (природни‒диатомит и перлит; синтетични‒

водно стъкло и силикагел), както и присъствието на модифицираща добавка от сребро 

и/или магнезий. Много широко е застъпено изследването на вида на силикагел като 

синтетичен SiO2-съдържащ носител (публ. 11, 12, 14, 16, 17, 20, 24, 26, 28). Установено 

е, че при едно и също съотношение SiO2/Ni, текстурните характеристики на използвания 

силикагел водят до различна локализация на никеловите структурите в порите на 

носителя и върху външната повърхност, редуцируемостта и достъпността никела.  

Добавянето на магнезий оказва най-силно влияние върху структурните и 

текстурни свойства на Ni/SIG-С. Образецът е с по-малко количество микропори и по-



голям среден диаметър на порите, което  подобрява достъпа на триацилглицеридните 

молекули към вътрешната повърхност. 

В рамките на становището трудно могат да се отбележат всички научни приноси 

на кандидатката. В изследванията  са приложени практически повечето от широко 

използваните методи за изучаване свойствата на твърдо тяло (ИЧС, РФС, РФА, ТПР, 

Определяне на специфичната повърхност и разпределение на порите по размер, 

Дифузно отражателна спектроскопия, Каталитичен тест). Направените интерпретации 

на експерименталните данни са убедителни за изказаните хипотези. Характерно за 

работите на г-жа Николова е, че в тях са анализирани задълбочено връзките между 

структурните и каталитичните свойства и са търсени доказателства за изясняването на 

природата на активните центрове и механизма на каталитичните реакции.   

 

Заключение 

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

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

Публикационната дейност и цитатите върху публикуваните резултати доказват, че  д-р 

Д. 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 доц. д-р Николова академичната длъжност “доцент” в 

професионално направление 4.2 „Химически науки” и научна специалност “Химична 

кинетика и катализ”. 

 

 

 

13. 04. 2016 г.                                                                                        доц. д-р С. Тодорова 

Гр. София 

                                                                                                         /                                        / 


