


зеолити (клиноптилолит, хейландит) и техни йонообменни форми, както и на синтетични 
титано-силикати като ETS-4, STS както в стандартни условия, така и при температурни 
промени (-120 ÷ +800ºС). Получените структурни данни са депозирани в кристалографските 
бази данни – ICSD (6броя) и ICDD (2броя). Изследвани и характеризирани са и структурно 
свързани свойства като сорбция (адсорбця на Ag+ от природен и обменен (Na+) морденит) 
и биологична активност на изходни и обменени порести материали (йонооменени 
клиноптилолити, ETS-4 и други).  

В областта на изследване на вещества с нелинейна оптична активност са получени и 
фазово характеризирани телур-германиеви стъклени матрици, както е и синтезирана и 
разшифрована метало–органична скелетна структура (MOF) от Zn,Cd,Ni-4-карбокси-
фенилборна киселина. 

По темата на конкурса „Структурна характеристика на порести и оптично активни 
материали” попадат само работите от първите две сфери на научни изследвания (общо 12), 
но тъй като в другите две области са представени разшифровки на кристални структури, 
аз приемам и тях за разглеждане, поради това че те са свързани с основната научна 
дейност на гл. ас. Луиза Димова и в тях личи и/или се предполага дейно участие в 
различните изследвания. Резултатите от тези изледвания се изразяват в заявка за патент за 
получаване на тухли без изпичане и депозирани структури в Cambridge Structural Database. 
Не приемам работите 2, 13, 16, поради това че по мое мнение или не са свързани с 
конкурса или не е достатъчно ясно какъв е приносът на автора.  

Като се има предвид заявената тясна характеристика на конкурса, бих препоръчала на 
кандидата да концентрира и разшири дейността си чрез създаване, модифициране, 
характеризиране на структури и свойства на по-широк кръг от порестите материали и 
оптично активни вещества. Би било добре ако кандидатът стартира и дейност свързана с 
обучението на дипломанти, специализанти, докторанти. 

В заключение, въз основа на постигнатите резултати за краткия период след защитата 
на докторската теза, и явните доказателства затова, че гл. ас. Луиза Димова е доказан 
специалист, владеещ основните два (прахов и монокристален) рентгено-дифракционни  
метода  за определяне на кристални структури, аз ще подкрепя присъждането й на 
академичната длъжност „доцент” в ИМК-БАН. 
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