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СТАНОВИЩЕ 

за дисертация за получаване на образователната и научна степен доктор  

на Тотка Димитрова Тодорова 

редовен докторант в Института по Минералогия и Кристалография „Акад. Иван 

Костов“ при Българска академия на науките 

 

за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално 

направление 4.4 – Науки за земята (Минералогия и кристалография) 

на тема 

„ОПТИМИЗАЦИЯ НА СИНТЕЗА НА ЗЕОЛИТИ ТИП ПЕНТАСИЛ“ 

 

от проф. дхн Георги Вайсилов 

катедра Органична химия на Факултета по Химия и Фармация  

на СУ “Св. Кл. Охридски” 

 

Представеният за защита дисертационен труд е изработен от Тотка Димитрова 

Тодорова, редовен докторант в Института по Минералогия и Кристалография 

„Акад. Иван Костов“ при Българска академия на науките с научен ръководител 

доц. д-р Юрий Кълвачев. 

 Дисертационният труд е представен на 107 страници, съдържа 12 таблици и 

36 фигури. Цитирани са 209 литературни източника. В литературния обзор са 

разгледани общи характеристики и особености на зеолитите, методите за синтез в 

присъствие и отсъствие на темплейт, както и начините за модифициране на 

зеолити. Накратко са разгледни и приложения на зеолитите, обект на 

дисертационния труд. 

 Втората част на дисертационния труд включва описание на използваните в 

научното изследване експериментални методи и техники. Представени са методите 

за синтез и модициране на зеолитите морденит и ZSM-5. Подробно са описани и 

различните техники, използвани за охарактеризиране на синтезираните образци по 
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отношение на тяхната структура, морфология на частиците, пориозност, както и 

каталитични свойства за тестова реакция за изомеризация на мета-ксилен.  

Резултатите от изследванията за двата типа зеолитни структури са описани и 

обсъдени на 35 стр. в част 3 на дисертационния труд.  

 Изводите от направените изследвания, описани на 2 стр. отразяват коректно 

научните приноси на дисертационния труд.  

Авторефератът е изготвен в съответствие с Правилника на Института, и 

отразява същността на научните изследвания и приносите в дисертацията. 

Научните изследвания, включени в дисертационния труд, са отразени в 

четири научни публикации както следва: една в списание с импакт фактор, една в 

сборник от конфенция в пълен текст и две публикации в други списания. Обще 

една публикация е изпратена за печат. Г-жа Тодорова е първи автор в две от 

публикациите и втори в други две, което показва значителният и личен принос в 

съответните изследвания. 

Познавам кандидатката лично, както и от нейните научни публикации и 

представяния, така и от курсове, които съм и чел, включително и специализиран 

курс в рамките на съвместен докторантски проект между Института по 

Минералогия и Кристалография о колектив от катедра Органична химия на ФХФ 

на СУ. Личните ми впечатления от нея са много добри.  

В заключение, г-жа Тодорова отговаря на всички изисквания на Закона, 

Правилника за неговото прилагане и Правилника на Института за получаване на 

образователната и научна степен доктор в в професионално направление 4.4 – 

Науки за земята (Минералогия и кристалография). Дисертационният труд съдържа 

научни резултати, които представляват оригинален принос в науката и показва, че 

кандидатката притежава задълбочени знания в областта на синтеза на зеолити, 

тяхното охарактеризиране и използване като катализатори. Публикуваните научни 

резултати показват, че кандидатката творчески прилага тези методи за решаване на 

конкретни изследователски проблеми. Въз основа на гореизложеното предлагам 

Научното жури да даде на Тотка Димитрова Тодорова образователната и научна 

степен доктор в в професионално направление 4.4 – Науки за земята (Минералогия 

и кристалография). 
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С уважение:  

/проф. дхн Георги Вайсилов/ 
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