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Към 31.12. 2016 г. изследователският състав на ХТМУ на основен трудов договор е 
наброявал 196 човека. 

Научните публикации, които са реферирани и индексирани в световни вторични 
литературни източници са 195, от които 153 са публикувани в издания с импакт фактор 
(Web of Science) и импакт ранг (SCOPUS). В първите 10% на списанията с импакт фактор 
са публикувани 8 научни публикации. 

Вторичните литературни източници, в които са реферирани и индексирани тези 
публикации са: Web of Science, SCOPUS, Chemical Abstracts, Реферативный журнал Химия 
(ВИНИТИ), EBSCO, Google Scholar, ULRICHS, Copernicus Journals Master List,  Ei 
Compendex (CPX), Cambridge Scientific Abstracts (CSA), Inspec (IET, Institution of 
Engineering Technology), SCImago Journal & Country Rank (SJR), Thomson Reuters (WoS), ISI 
Science Citation Index Expanded (SCIE), ISI Current Contents/Physical, Chemical & Earth 
Sciences (CC/PC&ES), ISI Materials Science Index, Cambridge Scientific Abstracts, Chemical 
Abstracts, Elsevier Bibliographic Databases. 

Броят на забелязаните цитати, без броят на автоцитатитe във всички източници е 
приблизително 2020.  

Броят на цитатите за предходните три години, без броят на автоцитатитe по 
информация само от SCOPUS и Web of Science е над 3910. 

През 2016г. в чужбина е публикувана една и в България една монографии и са 
регистрирани две патентни заявки на изследователи от ХТМУ.  

През 2016 г със средства от държавния бюджет за финансиране на присъщата на 
държавните висши училища научна и художествена дейност, на конкурсен принцип след 
рецензиране на постъпилите заявки са финансирани 114 проекта  на обща стойност 84000 
лв.  При изпълнение на  тези проекти са участвали 125 преподаватели и изследователи на 
основен трудов договор в ХТМУ и са били привлечени 27 преподаватели и изследователи 
извън структурата на нашия университет. Участвали са и 97 броя докторанти и 321 броя 
студенти, като двама докторанти и един студент са извън структурата на университета. 
Проектите са в четирите основни приоритетни направления на ХТМУ: 
 изследвания в областта на химичните  и металургични технологии  - 56 броя; 
 научни изследвания в областта на химичното, механично и системно инженерство и 
биотехнологии  - 28 броя; 
 изследвания с научно и научно–приложно значение в химичните науки  - 22 броя; 
 изследвания с научно и методично значение - 8 броя, 

със съответните поднаправления. 
Преподавателите са представили получените по тези договори резултати в 345 научни 
статии и доклади с цел разпространение на постигнатите резултати. Участията в български 
научни прояви са 271, а  в международни - 35 бр. Представени са 105 доклада и 185 
постера. 

Обобщените финансови резултати за използването на средствата, отпуснати целево 
от държавния бюджет за научната дейност на ХТМУ, са представени таблично в 
Приложение №1. Изследователския състав, участващ в изпълнението на проектите в т.ч.  
докторанти към 31.12.2015 г. е описан в Приложение №2, а резултатите по критерии и 
показатели за наблюдение и отчитане на постигнатите научни резултати от присъщата на 
ДВУ научна и художественотворческа дейност към 31.12.2016 г.  -  в Приложение 3.  
 
 



Наукометричните показатели за оценка на присъщата на държавните висши училища 
научна дейност съгласно наредбата за условията и реда за оценката, планирането, 
разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на 
присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност, ДВ 
бр.73 от 16.09.2016г. са представени в Приложение 4. 

Резюмета на получените резултати при разработването на проектите и свързаните с 
тях публикации и доклади по приоритетни направления са представени в Приложение 5. 

През 2016 г. беше организирана и XIII Научна постерна сесия за млади учени, 
докторанти и студенти, посветена на 100-годишнината от рождението на проф. Кирил 
Димов, на която бяха представени под формата на постери 150 разработки, издадени в 
сборник с резюмета.   На постерната сесия участваха 138 млади учени, докторанти и 
студенти, като общия брой на авторите е 388.  

На 26 и 27 април  в ХТМУ, като част от честването на юбилея на немскоезичната 
специалност се проведе международната юбилейна конференция „25 години 
немскоезична специалност „Химично инженерство” – за един чист свят”, с участие на 
128 учени от 8 страни. Основните тематични направления са: химично инженерство; зелени 
технологии в химията; иновативни и природосъобразни материали; енергийна ефективност. 
Бяха изнесени 20 устни доклада, от които 7 на млади учени и представители на 
индустрията, представени – 29 постерни доклада. Всичко това е оформено в сборник с 
резюмета. 

През периода 26-28 септември 2016 г. се проведе успешно Международната 
конференция по металургия и материали (International conference on metallurgy and 
materials, ICMM’16), Главен организатор бе  Химикотехнологичния и металургичен 
университет (ХТМУ). Конференцията бе отразена широко в медийното пространство. В 
основата на организирането и провеждането от страна на ХТМУ бяха представители на 
ФММ. Участваха повече от 160 експерти от металургичния сектор, европейски и световни 
учени и академични преподаватели от Белгия, Финландия, Германия, Гърция, Италия, 
Румъния, Полша, Турция, Казахстан, Русия, Сърбия и България. В научната част се 
представиха 35, от които 12 пленарни  доклади с фокус към иновациите. В постерната 
сесия с 30 интересни разработки се представиха колективи от млади учени, докторанти и 
студенти. 

През изтеклия период са изтготвени 2 моногрефии. Списък на монографиите е 
представен в Приложение 7. 

На 10.03.2016 г. се проведе Пролетна международна научна сесия SCIENCE and 
EDUCATION’2016. Представените доклади поставиха началото на издаването на ново 
списание Science, Engineering & Education с две издания – печатно и он-лайн. 
За 2016 г. излезе 1-ви брой с общо 30 статии в три раздела:  

 Physics, Mechanics, Electrical Engineering; 
 Mathematics, Informatics, Automation; 
 Management, Humanities, Sports 

Списанието е регистрерано в международен мултидисциплинарен портал ROAD (Directory 
of Open Access Scholarly Resources).  

ХТМУ издава едно от престижните научни списания Journal of Chemical 
Technology and Metallurgy на хартиен (ISSN: 1314-7471) и електронен формат (E-
ISSN:1314-3859), което се реферира и индексира от Scopus  (от 2015 г.) и Chemical 
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Наукометрични показатели за оценка на присъщата на държавните висши училища научна 
дейност съгласно наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и 
разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на 
държавните висши училища научна или художественотворческа дейност, ДВ бр.73 от 
16.09.2016г. 
 

 
 
 

Показател Коефициент 
за тежест 

(а) 

Формула Стойност Крайна оценка 

1. Брой научни публикации в научни 
списания, представени в световни вторични 

литературни източници (Na) 

a A=a*Na/N 0.9643 

U=A+B+C+D+E+F

U=20.35067 

 

2. Брой научни публикации, публикувани в 
издания с импакт фактор (Web of Science) 

и/или импакт ранг (Sсopus) (Nb) 

2a B=2a*Nb/N 1.51666 

3. Брой монографии (Nc) 4a C=4a*Nc/N 0.04086 

4. Брой цитати на научни публикации от 
предходните три години по данни от Web of 

Science и/или Sсopus (Nd) Nd=96 

a D=a*Nd/N 17.459 

5. Брой статии в сборници от научни 
конференции, публикувани в Conference 

Proceedings в Thomson Reuters и/или 
SCOPUS (Ne) 

2а Е=2a*Ne/N 0.199 

6. Брой български и международни патенти 
(регистрирани патентни заявки, патенти, 
патенти, резултат от сключени договори с 

фирми) (Nf) 

4a F=4a*Nf/N 0.17046 

а = 1 
N – брой на изследователския състав на държавното висше училище на основен трудов договор 



Приложение 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕЗЮМЕТА НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ПУБЛИКАЦИИ ПО 

ПРИОРИТЕТНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

НА ХТМУ 

 
  



 
 
 

 
Приоритетни направления:  

1. Изследвания в областта на химичните  и металургични технологии  

2. Научни изследвания в областта на химичното, механично и системно 

инженерство и биотехнологии. 

 

3. Изследвания с научно и научно–приложно значение в химичните науки.  

4. Изследвания с научно и методично значение.  



НАУЧНЕН ПРИОРИТЕТ №1 
ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ХИМИЧНИТЕ  И МЕТАЛУРГИЧНИ 

ТЕХНОЛОГИИ. 
 

№ 11506 ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕХАНИЧНИ НАПРЕЖЕНИЯ В ТЪНКИ SE 
СЪДЪРЖАЩИ ХАЛКОГЕНИДНИ СЛОЕВЕ 
 
Получени са отложени тънки слоеве от системата (GeSe5)1-xMex (Me=Ga, In, Tl), където 
х=0;5;10;15;20 мол. ч. в %, чрез вакуумно-термично изпарение върху силициеви 
кантилеври. 
Използвайки опто-механичен метод е определено механичното напрежение в така 
получените тънки Se-съдържащи халкогенидни слоеве по формулата на Stoney и тяхната 
релаксация. При елиминиране на влиянието на външните фактори, видът и големината на 
механичните напрежения в слоевете, зависят предимно от състава. Изчислените след три 
месеца стойности за механичното напрежение остават постоянни във времето.  
Направен е анализ на отложените тънки слоеве, използвайки възможностите на  
сканиращата електронна микроскопия.  
изследваните слоеве се характеризрат с хомогенна повърхност, равномерна дебелина и 
невисоки стойности на механично напрежение на свиване, което позволява тяхната 
употреба като среди за оптичен запис на информация. Разбира се, би могло да се работи по 
оптимизиране на процеса на отлагането на тънките слоеве чрез вакуумно термично 
изпарение, така че механичното напрежение да се сведе до минимум. 
 
 
 
№ 11507 MИКРОСТРУКТУРА И ДИЕЛЕКТРИЧНИ СВОЙСТВА НА БАРИЕВ 
ТИТАНАТ, ПОЛУЧЕН ОТ ОКСИДНИ СТЪКЛА 
 
Успешно са синтезирани стъкла в системата Na2O/BaO/TiO2/B2O3/SiO2/Al2O3 с нарастващо 
съдържание на Al2O3 от 3 до 15 мол% за сметка на концентрацията на Na2O. Получени са 
монофазни бариево-титанатни стъклокерамики само за 3 и 5,8 мол% Al2O3 и за ниски 
температури, респективно малки времена на отгряване. За по-високи концентрации на 
Al2O3 и за високи температури, респективно големи времена на отгряване, съгласно 
данните от рентгеновата дифракция (РФА) и сканираща електронна микроскопия (СЕМ), се 
констатира появата на допълнителни кристални фази – фресноит и нефелин. 
Томографското изследване на средния размер и обемното съдържание на бариев титанат в 
стъклокерамиките показва, че нарастването на концентрацията на Al2O3 от 3 до 7 мол% 
води до намаляване на средния размер на кристалите, но и до увеличаване на обемното 
съдържание на кристалната фаза. Направените измервания на променливотоковите 
електропроводимости и определените диелектрични константи по метода на импедансната 
спектроскопия показват, че пробите са изолатори и имат поведение, типично за 
диелектричните материали в целия температурен и честотен интервал. С нарастване 
времето на изотермна кристализация нарастват и стойностите на диелектричните константи 
за еднакъв химичен състав на образците. В съгласие с теорията на електричните свойства 
на диелектриците, нарастването на честотата на пертурбиращото електрично поле води до 
намаляване на статичната диелектрична константа, а повишаването на температурата – до 
нарастването й. Температурната зависимост на диелектричната константа показва липса на 
фазов преход фероелектрик-параелектрик и е в съгласие с данните от рентгено-фазовия 
анализ. Направен е извод, че получените стъклокерамики са материал, подходящ за 
направата на кондензатори. 
 

 
 



№ 11508 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПТИЧНИ СВОЙСТВА НА ТЪНКИ ТЕЛУР 
СЪДЪРЖАЩИ ХАЛКОГЕНИДНИ СЛОЕВЕ 
 
За изследване на оптичните свойства на тънки телур съдържащи халкогенидни слоеве бяха 
синтезирани обемни образци от изходните компоненти, германий, телур и индий. За 
анализиране на оптичните свойства на изселдваните тънки слоеве, бяха снети спектрите на 
отражение и пропусканe. В резултат на проведените изследвания са получени резултати за 
оптичните свойства на тънки телур съдържащи халгонедни слоеве. Изведени са графичите 
зависимости на основните оптични константи от количественото съдържание на третия 
компонент, индият, който се добавя към бинарната матрица от германий и телур. Анализът 
на получените резултати показва, че тънките слоеве от двете изследвани сечения на 
системата Ge-Te-In са прозрачни в близката инфрачервена област на спектъра. Установено 
е, че абсорбционният ръб слабо се отмества към късовълновата част на спектъра с 
увеличаване съдържанието на In, което дава възможност за увеличаване на оптималния 
оптичен прозорец, който при телуридните стъкла е от 1 до 20μm. Получените стойности за 
показателя на пречупване за тънките слоеве от системата Ge-Te-In показват, че те биха 
могли да бъдат използвани за производството на вълноводи, за които е необходимо 
показателят на пречупване да е около 2,5. Поради това изследваните от нас образци на 
изучаваната система са много обещаващи като активни елементи за всички оптични вериги 
и устройства. 
 
 
№ 11509 СИНТЕЗ И СТРУКТУРА НА НОВИ МОЛИБДАТНИ НАНОМАТЕРИАЛИ 
 
Направената литературна справка показа, че изследванията в системата РbО-B2O3-MoO3 са 
ограничени. Ролята на ниските и високи концентрации на MoO3 при различни 
концентрации на РbО в структурата на синтезираните материали не е била обект на 
сериозен интерес. 
Синтезирани са подбрани състави от тройната система MoO3-PbO-B2O3 с висока 
концентрация на PbO като е използван методът на преохладената стопилка. Съдържанието 
на MoO3 се променя от 2мол. % до 20мол. %.  
Определен е температурен режим на синтез и охлаждане, както и вида на използваните 
прекурсори за получаване на прозрачни материали с цел евентуалното им приложение в 
акустооптиката. 
Определен е фазовият състав на синтезираните материали чрез рентгенова дифракция. 
Установено е, че до 5мол. % MoO3 образците са рентгеноаморфни, а при по-високо 
съдържание на MoO3 се наблюдава кристализация. Идентифицират се кристалните фази 
PbMoO4 и B2Mo1O12Pb6. 
С помощта на трансмисионен електронен микроскоп чрез електронна микродифракция е 
установено, че всички (и рентгеноаморфните образци) имат кристална микроструктура. 
За пръв път са синтезирани стъклокристални молибдатни материали, които съдържат 
наноразмерни поликристали и микроразмерни монокристали B2Mo1O12Pb6 чрез топене. 
Съкратено е времето на синтез на тези кристали спрямо класическите методи. 

 
№ 11510  ХАЛКОГЕНИДНИ СЛОЕВЕ ОТ СИСТЕМАТА (GeTe4)-Cu  
 

С цел полученаването на фундаментални данни за свойствата на нови сложни 
халкогенидни стъкла с оглед на приложението им като работни среди в оптиката, 
електрониката и оптоелектрониката са извършени следните научни дейности: 
1. Синтезирани са обемни образци от системата (GeТe5)100-xCux (x=0, 5, 10, 15 и 20 м.ч.%) 
чрез директен еднотемпературен синтез в затворен обем. 
2. Определени са някои физико-химични свойства на синтезираните обемни образци като 
средно координационно число, плътност, компактност, моларен обем, свободен обем и 



беше изследвана тяхната зависимост от състава. Плътността беше определена по 
пикнометричен метод. 
3. Установено е, че с увеличаване съдържанието на Cu плътността на обемните образци 
претърпява различни промени. Това най-вероятно се дължи на постепенното заместване на 
телуровите атоми с медни, което води до структурна промяна в образците, като тя е най-
силно изразена при образци със средни координационни числа 2,40 и 2,43. Това е в 
съотвествие с теорията на Thorpe за преход в структурата на ковалентните халкогенидни 
стъкла при средно координационно числа 2,40. Зависимостите на компактността, моларния 
обем и свободния обем от състава на обемните образци следват тази на плътността. 
4. От синтезираните обемни образци са получени тънки слоеве чрез вакуумно-термично 
изпарение.  
Предстои охарактеризиране на така получените слоеве и изследване на оптичните им 
свойства с оглед на приложението им като работни среди в оптиката, електрониката и 
оптоелектрониката, т.к. материалите, съдържащи наноразмерни метални клъстери в 
диелектрична матрица, каквито са и материалите, обект на нашето изследване, са 
изключително перспективни за такива приложения. 
 
 

 
 

№ 11511 ТЪНКИ СЛОЕВЕ ОТ СИСТЕМАТА Bi-Te-Se 
 
Чрез физично отлагане от газова фаза (вакуумно термично изпарение върху стъклени 
подложки) са получени тънки оптични слоеве от псевдо бинерната система Ge2Se3-Ge2Te3. 
Слоевете са бездефектни и с гладкост адекватна на тази на подложката.  
Структурата и морфологията са изследвани с помощта на рентгенова дифракция (XRD 
анализи), сканираща електронна микроскопия (SEM), атомно-силова спектроскотия (AFM), 
фотоелектронна спектроскопия (XPS анализи), като е намерана взаимовръзка между 
химичния състав и гореописаните свойства. Определени са енергиите на изпарение и 
кондензация, като е предложен и триатомен механизъм на кондензация. Получени са данни 
за стойностите на енергиите на изпарение и кондензация. Осъществена е и оптична 
спектроскопия в областта VIS-NIR (visible–near infra-red radiation) и са определени 
оптичните ръбове на поглъщане и оптичната ширина на забранената зона, като функция на 
химичния състав. На базата на спектрите на пропускане и отражение, в областта на пълно 
пропускане по метода на Swanepool са определени основните оптични константи, като е 
направен опит за връзка със структурата и състава на слоевете. На базата на изследване на 
волт-амперните характеристики и изследване на ефекта на Хол са оптределени стойности 
за фундаментални параметри, като: диелектрична функция, отделителна работа на 
електрона на интерфейса метал/диелектрик, коефициента на Хол и термоелектричната 
ефективност (ZT-функцията). 
 Възможността за употреба на получените тънки слоеве като термоелектрични 
материали е проверена, като е измерен коефициентът на Зеебек (S), електропроводимостта 
(σ) и термичната проводимост (k) на слоевете получени чрез вакуумно термично изпарение 
върху стъклени подложки. Електричната и термичната проводимост на получените слоеве 
са изключително ниски поради наличието на наноразмерни клъстери по повърхността на 
филмите. Коефициенът на Зеебек се характеризира с високи стойности при високи 
температури. Стойностите на ZT при високи температури са изключително благоприятни и 
показват възможност за употребата на тези материали в термоелектрични елементи. 
 Изяснен е ефектът от добавянето на Те към системата Bi2Se3 върху оптичните 
свойства на тънкослойните материали. Получените резултати предполага възможност за 
употребата им в оптични записващи устройства. 

 



№11513  ДИЗАЙН И СИНТЕЗ НА МИЦЕЛИ НА ОСНОВАТА НА АМФИФИЛНИ 
БЛОК СЪПОЛИМЕРИ ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ КОНТРОЛИРАНА РАДИКАЛОВА 
ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ С ПРЕНОС НА АТОМ   
 
Синтезирани са добре дефинирани ди- и три блок съполимери на основата на полиетилен 
гликол и поли 4-винил пиридин чрез контролирана радикалова полимеризация с пренос на 
атом. Получените съполимери са охарактеризирани с подходящи анализи като гел 
проникваща хроматография, инфрачервена спектроскопия и ядрено магнитен резонанс. 
Изследвана е възможността за само-асоцииране на получените съполимери във водна 
среда, с оглед получаване на мицели.  Получените мицели са охарактеризирани с 
трансмисионна електронна микроскопия и динамично светлоразсейване. Установено е, че  
получените мицели на тази основа са наноразмерни и добре дефинирани и последващо 
могат да бъдат използвани като нанокариери, в които могат да бъдат включени метални 
наночастици или различни лекарствени средства и съответно да намерят потенциално 
приложение в различни области като биомедицина, катализ и други области.. 
 
№11514 ХИБРИДЕН МАТЕРИАЛ ПОЛИАМИДЕН ПЛАТ-ХИДРОГЕЛ-
НАНОЧАСТИЦИ ОТ ЦИНКОВ ОКСИД КАТО АДСОРБЕНТ И 
ФОТОКАТАЛИЗАТОР ПРИ ОБЕЗЦВЕТЯВАНЕ НА БАГРИЛА ВЪВ ВОДНИ 
РАЗТВОРИ 
 
Получени са нови хибридни материали, съдържащи частици от цинков оксид, които 
равномерно са разпределени в структурата на хидрогела върху повърхността на 
полиамидни влакна. С помощта на електронна микроскопия е наблюдавано, че увеличеното 
количество на цинковите йони, използвани при синтеза на материалите води до образуване 
на многобройни наночастици със зърнеста структура, а също и на йерархични структури с 
микроразмери и подобна на цвете структура. Тези частици притежават голяма 
адсорбционна способност, което е предимство при технологиите за пречистване на 
отпадъчни води. Установено е, че получените хибридни материали комбинират 
адсорбционни с фотокаталитични свойства и бързо обезцветяват разтвор на реактивно 
багрило. Добавянето на H2O2  допълнително ускорява този процес. За оценка 
ефективността на адсорбция и за оптимален дизайн на адсорбционния и фотокаталитичен 
процес са направени различни кинетични и термодинамични изчисления. Те показват, че 
процесите са ефективни при стайна температура, но могат да бъдат ускорени с повишаване 
на температурата и количеството на адсорбента. Получените материали могат да бъдат 
използвани многократно. Интерес представлява изследване на възможностите за тяхното 
регенериране чрез облъчване с УВ светлина в сухо състояние и самопочистващите им 
свойства, което би удължила тяхната употреба и икономическа ефективност.  ) 
 
№11515 ВЛИЯНИЕ НА ПЛАСТИЧНАТА ДЕФОРМАЦИЯ ВЪРХУ СВОЙСТВАТА И 
КОРОЗИОННОТО ПОВЕДЕНИЕ НА НИСКОЛЕГИРАНА (2% CR) СТОМАНА 

 
При изследване влиянието на студената пластична деформация върху механичните 

свойства, микроструктурата, а така също и върху корозионното поведение в моделни среди 
на нисколегирана с хром въглеродна стомана е установено, че с нарастване степента на 
деформация значително се повишават якостта на опън, границата на провлачване и 
твърдостта на стоманата (2 пъти), а относителното удължение се понижава близо с порядък; 
дължината на зърната се увеличава над 3 пъти; остатъчните напрежения нарастват до около 
50% степен на деформация, над която те намаляват; доказано е, че при деформирането на 
стоманата най-предпочитана е ориентацията на зърната по равнината I100I. 
 В моделни сярнокисели разтвори най-висока скорост на корозия се наблюдава в 
деформационния диапазон 40-50%. От обща корозия при недеформирана стомана, 



корозионната атака в деформираните образци се локализира по границите на удължените 
зърна под формата на бразди 
 
Прилагането на механохимична активация води до дисперсия на частици кристален MoO3 
върху повърхността на катализатора. Повишава се температурата която е необходима за 
редукцията на високо диспергирани повърхностни поли-молибдати.   
       Смилането на образците причинява структурни промени на нанесените оксидни фази. 
Това предполага изменение в благоприятна посока на разпределението на активните фази 
на повърхността на носителя на катализатора. 
        Механохимичната активация може да се използва като преспективен метод за 
целенасочено изменение на свойствата на катализаторите в желаната посока 
 
№ 11517 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ТЕРМОСТАБИЛНА И 
АЛКАЛНОУСТОЙЧИВА КСИЛАНАЗА ВЪРХУ ИЗБЕЛВАНЕТО НА 
ШИРОКОЛИСТНА ЦЕЛУЛОЗА 
 
Проведеното изследване с последно поколение термоустойчив и алкалностабилен 
ксиланазен ензим показа възможностите му в процеса на избелване на широколистна 
целулоза. Влагането на ензимния продукт след кислородната делигнификация повишава 
крайната белота на целулозата с 2% до 2,6% в зависимост от режима на получаване и 
промиването на целулозата. При доизбелване на целулозата ефектът върху крайната 
белотае от 1,2%  до 1,8%. Двустепенното влагане на ксиланазния еним увеличава 
допълнително белотата с 0,6%, с което става възможно оползотворяване на отпадъчните 
води от втората ензимна степен. 
  Приложимостта на експоненциалното кинетично уравнение при изучаване на кинетиката 
на ензимна хидролиза показва, че процесът протича върху равномерно-нееднородна 
повърхност, при определящо влияние на повърхностно-химичните взаимодействия. 
Установена е обща корелация между редуциращите вещества и белота, която не зависи от 
температурата, продължителността на процеса и разхода на ензим. 
 
№ 11519  ВЛИЯНИЕ НА ТВЪРДИЯ ОСТАТЪК, ПОЛУЧЕН ЧРЕЗ ПИРОЛИЗА ВЪВ 
ВОДНА ПАРА НА ВУЛКАНИЗАТИ ОТ МОДЕЛНА СМЕС,  ВЪРХУ СВОЙСТВАТА 
НА КОМПОЗИТИ НА ОСНОВАТА НА  ЕСТЕСТВЕН КАУЧУК В ПРИСЪСТВИЕ 
НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ЦИНКОВИ САПУНИ 
 
Изслевани са вуканизационните, механичните и динамичте своиства на каучукови 
композити  съдържащи твърд продукт, получен  при пиролиз  на моделни вулнаизати  и 
различни видове цинкови сапуни. 
  Присъствието на цинков стеарат  и пластикол  в каучуковите смеси  води до  нарастване 
на времето за начало на вулканизаия и подобряване на плътноста на вулканизационната 
мреж а на вуканизатите. 
 Якоста на опън на вулканизатите съдържащи на цинков стеарат  и пластикол   е по ниска  с 
около 10%   от тази на контролния вулканизат но не  се променя при по продължителна 
вувканизация и стареене. Износоустойчивоста  на вулканизатите съдъращи цинкови 
сапуни. е по  добра което веройтно се дължи  на  по плътната вулканизационната мрежа  на 
тези вуканизатите. 
Най добри динамични свойства показват вулканизаите  съдържаи  цинков стеарат. 
 
№ 11 520 ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ПОЛИМЕРНИ СИСТЕМИ ЗА 
ДОСТАВЯНЕ НА АНТИБИОТИЦИ 
 
Получени са полибутилцианакрилатни наночастици, натоварени с цефазолин чрез 
междуфазова анионна полимеризация на мономера, бутил-2-цианакрилат. Антибиотикът е 



включван в полимерната матрица на начастиците по време на формирането им, чрез 
отнемане от полимеризационната среда. Наночастиците са охарактеризирани по размер и 
разпределение по размер чрез фотонна корелационна спектроскопия (динамично 
разсейване на светлината). Резултатите показват, че получените наночастици са с тясно 
разпределение по размер (индекс на полидисперсност < 0.1) и среден диаметър под 100 nm. 
Повърхностният заряд на наночастиците е отрицателен. Z-потенциалът им, измерен чрез 
лазер Доплерова електрофореза, е между -21 и -25 mV. Морфологичният анализ на 
наночастиците със сканираща електронна микроскопия показва, че са със сферична форма. 
Степента на включване на цефазолина в наночастиците е определена чрез ултравиолетова 
спектроскопия (λ=272 nm). Наночастиците, получени с концентрация 4 mg/ml на цефазолин 
в полимеризационната среда, показват най-висока степен на включване от 27.7 %. 
Получените резултати показват, че полибутилцианакрилатните наночастици могат да бъдат 
използвани като носители за доставяне на антибиотици. 
 
№ 11521 СИНТЕЗ И ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА НАНОСТРУКТУРЕН ЦИНКОВ 
ОКСИД ЗА ФОТОКАТАЛИТИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Синтезирани са термично стабилни хибридни материали в системата SiO2/НРС/ZnО по зол-
гелен метод, с последващо термично третиране. Структурно охарактеризиране на 
синтезираните хибриди показа, че размера на кристалитите от ZnO варира в интервала 45-
60 nm. Oт инфрачервената спектроскопия се установи, че ZnO наночастици са със 
сферична форма. Установено е и наличието на кислородни ваканции в структурата на 
получените нанокомпозити. Фотокаталитичната активност на материалите показа най-
добри резултати при образец съдържащ 30 тегловни % Zn. Този факт бе обяснен с 
изменение на параметъра на кристалната решетка и наличието на частици от ZnO с най-
малък размер (45nm). 
 
 
№ 11522 ДИЗАЙН, СИНТЕЗ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛУМИНОФОРИ КАТО 
ПЕРСПЕКТИВНИ СЕНЗОРИ ЗА АНАЛИТИ 
 
Синтезирани са 2 флуорофора, производни на бензантрона и 2 флуорофора, производни на 
2-аминодиметилтерефталата, съдържащи рецептор в донорната част на молекулата, 
базирани на принципите на на фотоиндуциран електронен трансфер и вътрешномолекулен 
пренос на заряд. Синтезирани са 2 бифлуорофора, производни на бензантрона и 
диметилтерефталата, базирани на флуоресцентен резонансен енергиен трансфер. 
Получаването на монофлуорофорите и бифлуорофорите е осъществено в два етапа, като са 
синтезирани общо 4 междинни продукта (без да се смятат продуктите, използвани като 
изходни вещества от нас), представляващи също флуорофори със сензорни свойства 
(последните също са изследвани). Реакциите са следени с тънкослойна хроматография. 
Получените продукти са изолирани и пречистени с препаративна хроматография. 
Охарактеризирани са посредством спектрални методи и получените резултати 
потвърждават тяхната структура. Проведени са спектрални изследвания за доказване 
тяхната приложимост като сензори за определяне на рН и присъствието на метали с 
променлива валентност. Установено е, че синтезираните продукти могат да се използват 
като перспективни сензори за определяне на рН, както и за присъствието на Cu2+, Hg2+ и 
Pb2+ (за монофлуорофорите).. 
 
№ 11523 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ХИМИЧНИ 
СВОЙСТВА НА ШИРОКОЛИСТНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВИДА PAULOWNIA 
TOMENTOSA 
 



От анализа на химичния състав стана ясно, че Рaulownia tomentosa има съдържание на 
целулоза, лигнин и хемицелулози, подобни на тези от широколистните дървесни видове и 
другите едногодишни растения, което я прави подходяща суровина за химично 
преработване. 
От микроскопските снимки се наблюдават  структурни елементи – съсъдести клетки, 
трахеи и сърцевинни лъчи, които са характерни структурни елементи при широколистните 
дървестни видове. 
От елементния анализ стана ясно, че P. tomentosa съдържа  по-голямо количество калций, 
калий и магнезий, което е в зависимост от условията на растеж на дървото и има 
минимално съдържание на тежки метали. 
Изследваният вид дървесина е бързорастящ, което го прави особено ценен за засаждане на 
големи масиви и е едно от най-перспективните дървета, с прираст - несравним с друг вид, 
получава се 1 m3 за 7 - 8г.   
 
№ 11524 ЕФЕКТ НА СТАРЕЕНЕТО ВЪРХУ СВОЙСТВАТА НА CU-CR-AG, CU-ZN-
CR-AG И 
 

Създаден е метод за моделиране в ускорен режим на процеса стареене на нови 
типове въглен катализатори (Cu-Zn-Ag (означен като VSZ), Cu-Zn-Cr-Ag (означен като 
VSZC) и Cu-Zn-Mo-Ag (означен като VSZM)). 

Методът е проверен за релевантност по отношение на естествено състарени при 
съхранение ( в течение на повече от 1 година) образци въглен катализатор от типа ASC 
Whetlerite (Cu-Cr-Ag активна фаза) чрез физисорбция, фотоелектронна и Оже 
спектроскопия и определяне на времето на защитно действие срещу HCN ((CN)2) и на 
Cl3CNO2. 

Установено е, че стареенето при изследваните образци е свързано, както с 
миграцията на Cu-фаза към екстерналната повърхност, така и с частична промяна в 
окислителното състояние на медната фаза (Cu2+ → Cu1+), а също с редукцията на Cr6+ → 
Cr3+ (образците от типа ASC Whetlerite и ASZC). 

Сравнението на образци въглен-катализатори от типа ASC Whetlerite с такива от 
типа ASZ, ASZC и ASZM, състарени по предложения метод показва, че процесът стареене 
практически в еднаква степен засяга времето на защитно действие по HCN (респективно 
формирането и защитата от (CN)2. Най-устойчив по отношение на процеса стареене, 
респективно по отношение времето на защитно действие спрямо HCN и формирането на 
(CN)2 е образецът от типа ASZM.  

По отношение на Cl3CNO2 ускореното стареене при четирите типа въглен 
катализатори (ASC Whetlerite, ASZ, ASZC и ASZM) не оказва влияние върху техните 
времена на защитно действие. 
 
№ 11525 САМОПОЧИСТВАЩИ СЕ ПОЛИМЕРНИ ПОКРИТИЯ 
 
Самопочистващите покрития са категоризирани основно като хидрофобни и 
хидрофилни, като и двата вида  проявяват различно поведение към водата. При първият 
вид водните капки се плъзгат и преобръщат на повърхността, като по този начин се 
извършва почистването, докато вторият използва подходящи метални оксиди. Характерно 
за металните оксиди е, че проявяват фотокаталитичен ефект 
 
№ 11526 ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛЕПИЛО ЗА ДЪРВЕСИНА НА ОСНОВАТА НА 
РЕЦИКЛИРАН ПОЛИУРЕТАНОВ ВИСКОЕЛАСТОМЕР 
 
Резултатите от проведените изследвания, свързани с разработване на методи за получаване 
на лепило за дървесина на основата на рециклиран полиуретанов вискоеластомер дават 
основание да се направят следните обобщения и изводи: 



1. Получен е рециклат полиетер полиол, на базата на който е разработено полиуретаново 
лепило. С полученото лепило са слепени образци от четири дървесни вида. 
2. ИЧ-спектроскопското изследване на полученото полиуретаново лепило показва, че то не 
съдържа свободни изоцианатни групи, което е  доказателство за протеклото 
взаимодействие между полиола и изоцианата.  
3. Определени са температурата на встъкляване, рекристализация и стопяване  на 
полиуретановото лепило.  
4. Чрез изследване с микроскоп е установена дебелината на лепилния слой и проникването 
на полиуретановото лепило в клетките на  дървесината.  
5. Определената якост на опън при срязване показва, че материалите получени с 
полиуретаново лепило отговарят на стандарт DIN EN 204.  
6. При изпитване на материалите за деламинация е установено, че полиуретановото лепило 
не е подходящо за използване  във водна среда. 
 
№11527  ОПРЕДЕЛЯНЕ И РАЗГРАЖДАНЕ НА ПЕСТИЦИДИ В ОТПАДЪЧНИ 
ВОДИ ЧРЕЗ ЕНЗИМНИ СИСТЕМИ (ЛАКАЗА/ПЕРОКСИДАЗА) 
 
Проведена е имобилизацията върху два различни носителя: съполимер на 
акриламид/акрилонитрил (АА/АN) и аминопропилтриетокси силан и целулозен ацетат 
бутират (APTES/CAB) и са определени каталитичните им свойства. Резултатите показват 
по-добра имобилизация върху носителя от АА/АN 55.7% и 44.9 за APTES/CAB 
относителна активност. Проследено е разграждането на група пестициди ДДТ, линдан и 
мултипестицидна система в хексан и имобилизирана лаказа. Постигнато е разграждане на 
ДДТ- 43% и неговите метаболити ДДД- 74% и ДДЕ- 38%. В системата 
хексан/имобилизирана лаказа за периода на проследяване (3 дни) не е постигнато 
разграждане на линдан и мултипестицидната система. Имобилизираната върху тези 
носители лаказа може да намери приложение за конструиране на биосензор работещ в 
органични разтворители. Продуциран е мицел от висши базидиални гъби Trametes 
versicolor и Pleurotus ostreatus – продуценти на лаказа на Mn – пероксидаза. Проследено е 
разграждането на хлорорганични пестициди. Данните от проведените съдови опити 
показаха, че е възможно отглеждането на Кладница в почвените смеси (почва и калциев 
хлорид, почва и калциев сулфат двухидрат (гипс), почва и кефеена утайка). Установява се 
също, че гъбата се развива успешно и в почвената проба (без добавки), както и в кафеената 
утайка. 
 
№  11528  ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ НА ЕКСПОНИРАНЕ НА 
ФОТОПОЛИМЕРНИТЕ ПЛАСТИНИ В КОНТРОЛИРАНА АТМОСФЕРА И 
ОПТИМАЛНОТО И ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ ПЕЧАТ ВЪРХУ ОПАКОВКИ ОТ 
ВЪЛНООБРАЗЕН КАРТОН 
 
Изследваните алтернативни технологии за изработване на фотополимерни форми за флексо 
печат значително подобряват качеството на възпроизвежданите изображения, като 
намаляват раирането на отпечатъка. Това е най-силно изразено при изработване на форми в 
пълно отсъствие на кислород.  
В същото време се наблюдава и влиянието на другите фактори, споменати при 
използването на технологията на растеровата точка с равна повърхност, като повишено 
нарастване на растеровия тон и по-силно изразения скок в градацията при преминаването 
от позитивна в негативна точка в средните и ¾ тонове.  
Технологиите с контролирано присъствие на кислород по-скоро влошават отколкото да 
подобряват градацията на възпроизвеждането, поради печата с мастила на водна основа 
върху всмукващи повърхности.  
 



№ 11529 ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПАКОВЪЧНИ ХАРТИИ С 
АНТИБАКТЕРИАЛНИ СВОЙСТВА ЗА АКТИВНИ ОПАКОВКИ 
 
За получаване на активни опаковки е разработен метод за получаване на опаковъчни 
хартии с бариерни свойства, съдържащи екстракти от мащерка, розмарин, ким, жълт 
кантарион и хитозан. В резултат  на проведените  изследвания са получени растителни 
екстракти , съдържащи биосъставки. Те са вложени в състава на хартии за опаковане.   
Установено е тяхното влияние върху различни бактерии. Анализът на получените 
резултати показва, че при по-високи концентрации при влагане в опаковъчните хартии има 
антибактериален ефект.Проведените изследвания показват възможността за получаване на 
активни опаковки чрез влагане на растителни екстракти, съдържащи биосъставки в 
опаковъчни хартии. Активните  опаковки са от иновативени в опаковането като  предлагат 
възможности за хранителна безопасност, качество и удобство.  
 
11530 ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ И ТЕРМИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИ ОТ ПСОВ 
– ГР. БЛАГОЕВГРАД 
 
Проведеното експериментално изследване на физикохимичните показатели и термичните 
характеристики на утайките от ПСОВ – гр. Благоевград може да се обобщи така: 

1) Утайките се характеризират с високо водосъдържание (79%), което възпрепятства 
ефективното им термично оползотворяване при липсата на предварително сушене; 

2) Обобщавайки данните от химичния, елементния и инфрачервения анализ може да се 
направи детайлна оценка на съдържащите се компоненти в състава на утайките. 

3) Всички термични преобразувания водят до обща загуба на маса от около 44% и са 
индикатор за намаляване на количеството на утайките. 

4) Получената калоричност от 14-16 MJ/kg предполага възможността за 
оползотворяване на енергията от термичното третиране. 

5) Термичното третиране при сравнителни ниски температури (до 650°C), съчетано с 
предварително сушене от 1-2 h, представлява възможно приложимо решение за 
управление. 

 
11531 ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОТПАДЪЧНИ ПРОДУКТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА 
НОВИ ВИДОВЕ ПОДОБРИТЕЛИ 
 

Изследваните почвени проби имат стойности за pH между 3.9 – 4.5 и могат да се 
охарактеризират като силно кисели. Данните за електропроводимостта показват, че в 
почвените проби стойностите са 1.1 - 1.5 mS/cm. Отчетените стойности са признак за 
високо съдържание на йони на тежки метали. 
 Съдържанието на тежки метали в изследваните почвени проби за металите арсен, 
кадмий, хром, никел, олово, живак и цинк е под нормите за МДК, а съдържанието на 
елемента кобалт е по-ниско от ПК. Превишение на МДК се наблюдава единствено при 
стойностите за мед във всички изследвани проби. 
Общото съдържанието на фосфор в изследваната почвена проба е 0.30 %, а усвояемите 
форми на фосфора са само 0.05 %. Тези данни показват, че наличният фосфор е главно 
под формата на слабо разтворими съединения. 
Иследваните почвени маси са вкиселени, богати на мобилни форми на тежки метали,  
бедни на органична компонента и могат да се класифицират като слабо продуктивни. 
Тяхното приложение, трябва да бъде предшествано от третирането им с цел 
неутрализация, блокиране в неусвояема форма на мобилните тежки метали и 
обогатяването им с органични вещества. 
Данните от анализа на компостите К1 и К2 за охарактеризиране на основните 
хранителни елементи показват, че К2 съдържа по-високи концентрации на елементите – 
въглерод, азот, фосфор и калий. 



Данните от проведените съдови опити показаха, че е възможно отглеждането на 
кладница в почвените смеси, само при осигуряване на подходяща хранителна среда за 
мицела. Установява се също, че внесеният мицел се развива успешно и в почвената 
проба (без добавки), както и в кафеена утайка. Установена бе и способността на 
кладницата да извлича тежки метали от  почвата.  Данните от проведените 
експерименти показват, че гъбният мицел има по-голяма способност за усвояване на 
тежките метали от спорофорите. 

 
№  11532  ДИЗАЙН И СИНТЕЗ НА ЗАМЕСТЕНИ-4-АМИНО-ТИЕНО[2,3-
D]ПИРИМИДИНИ КАТО ПОТЕНЦИАЛНИ В-RAF ИНХИБИТОРИ 
 
В резултат наизвършената изследователска работа са синтезирани са десет 2-заместени 4-
амино-тиенопиримидина, от които 8 са нови, неописани в литературата. 
Синтезирани са 8 тиенопиримидинови изоиндолдиони, съединенията са нови, неописани в 
литературата. 
Синтезирани са 5 нови бис-заместени бензимидазол-4-тиони, съдържащи тиено-[3,2-
d]пиримидин-4-онов остатък и е изследвана противораковата им активност. 
4. Синтезиран е 1 заместен с бензимидазол 4-амино-тиенопиримидин   и един  2-
хидразидометил-тиенопиримидин, съдържащ бензимидазолов фрагмент. 
Синтезирани са 3 новитриазинобензимидазол-амини като прекурсури за синтез на 
тиенопиримидинони 
Изследвана е цитотоксичността респ. пролиферираща активност in vitro на синтезираните 
тиенопиримидинови производни върху 4 вида ракови клетъчни линии HT-29,  MDA-MB-
231, HeLa, HepG2 и нормални диплоидни клетки от клетъчна линия Lep-3 на общо 9 
синтезирани тиенопиримидина, 7 от тях съдържат бензимидазолов фрагмент, а 2 - 
глицинов. Определени са IC50 (50% от минималната инхибираща концентрация. 
Структурата на съединенията е доказана посредством ИЧ, 1Н-ЯМР, 13С-ЯМР; 
8. Определени са молекулните параметри на изследваните съединения като logP, M.W. 
TPSA,Vol., NHA и NHDм 
9. Установено е наличието на амино-иминна тавтомерия, както и комплексо образуване 
между аминната форма на 4-аминотиенопиримидина и оцетна киселина респ. апротонен 
полярен разтворител. 
 
№ 11533   ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА РЕАКТИВНИ БАГРИЛА ВЪРХУ 
СВОЙСТВАТА НА ОФСЕТОВА ХАРТИЯ ЗА ПЕЧАТ 
 
За изследване на процесите на багрене на офсетова хартия с реактивни багрила са 
проведени лабораторни изследвания за установяване на влиянието на вида и разхода на 
реактивните багрила върху отводнителната способност на хартиените суспензии, 
мътността и проводимостта на получените подситови води. От получените хартиени 
суспензии са получени хартиени отливки, с които са осъществени експериментални 
анализи, с цел определяне влиянието на лабораторно синтезираните реактивни багрила, 
върху якостните, капилярно-хигроскопичните и оптични свойства (преди и след изкуствено 
термично стареене). В резултат на провидените изследвания с хартиените суспензии се 
установи положителното влияние на използваните реактивни багрила върху 
отводнителната способност и мътността на подситовите води. Установено е подобряване на 
капилярно-хигроскопичните свойства на получените хартиени образци и еднородността и 
стабилността на цветните параметри. От цялостния анализ на получените резултати може 
да се обобщи, че изследваните лабораторно синтезирани реактивни багрила са подходящи 
за промишлено използване в процеса на багрене на офсетова хартия за печат от избелена 
широколистна и иглолистна целулоза.. 
 



№ 11534 СИНТЕЗ, ХЕПАТОТОКСИЧНОСТ И АНТИОКСИДАНТНА АКТИВНОСТ 
НА ХИДРАЗИН-ХИДРАЗО-БЕНЗИМИДАЗОЛОВИ ПРОИЗВОДНИ   
 
Синтезирани са общо 25 нови бензимидазолови производни, чиято структура е доказана с 
помощта на съвременни спектрални методи - ИЧ- и 1Н-ЯМР-спектрометрия; 
 
Разработена е цялостна синтетична стратегия за синтез бензимидазол-2-илхидразини 
(съединения 1) и бензимидазол-2-илтиоацето-хидразиди (съединения 2) основаваща се на 
два различни подхода (метод А и метод Б). Метод А е предпочитан за получаване на 1 
поради използването на по-евтини реагенти и по-високия добив на крайните продукти. 
 
Опитът да се синтезират съединения 2 чрез взаимодействие на етил-2-(1Н-бензимидазол-2-
илтио) ацетати с хидразин, показа че в базичната реакционна среда се отцепва на 
етилтиооцетната групата, в резултат на което вместо бензимидазол-2-илтиоацето-
хидразиди (съединения 2) получават съединения 1.  
 
Установено бе, че новосинтезираните бензимидазолови производни 4, с обща формула Bz-
NH-N=CH-Ar, не проявяват инхибиторна активност срещу ензима ксантин оксидаза (IC50 на 
всички изследвани съединения е > 150 µM).  
. 
 № 11535 ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЕКСТРАХИРАНИ МИКРОВОДОРАСЛИ И 
ТЕХНИ СМЕСИ С ОТПАДНА БИОМАСА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА АКТИВЕН 
ВЪГЛЕН 
 
С цел оплзотворяването на екстрахирани микроводорасли и техни смеси с отпадна биомаса 
за получаване на активен въглен, е проведен технически анализ на изследваната проба от 
вида Chlorophytа, от които са извлечени масла за получаване на биодизел - определени са 
влагата и съдържанието на пепел на образеца. Чрез полукоксуване в реторта на Фишер, 
микроводораслите, самостоятелно и в смес с кафеена утайка и шлам от Бобов дол, са 
карбонизирани. Проведен е елементен анализ на пробите – изходна и след карбонизация. 
Резултатите от техническия и елементен анализ показват, че биомасата е с високо пепелно 
и ниско въглеродно съдържание. Изходната проба е анализирана и посредством 
термогравиметричен анализ. Полученият резултат показва, че въглеродният остатък се 
образува по време на последния етап, при който се губят около 20 % от теглото на пробата. 
Проведено е химическо активиране на екстрахираните микроводорасли с фосфорна 
киселина и КОН. На получени образци е определена специфичната повърхност по 
стандартна процедура. Резултатите (0.7 до 2 m2/g) показват, че те са с крайно ограничени 
текстурни параметри, което ни дава основание при по-нататъшните изследвания да 
композираме водорасловата биомаса с други отпадъчни суровини. 
 
11536 ПОЛУЧАВАНЕ НА НОВИ НАНОКОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ  
С УЧАСТИЕТО НА ГРАФЕН И ЛАНТАНОВИ МАНГАНИТИ 
 

Успешно е получен редуциран графенов оксид  чрез химическа ексфолиация на пречистен 
естествен графит на прах по метода на Хамър. Първата стъпка е окислението на 
графита до получаване на графенов оксид. Вторият етап е свързан с ексфолирането на 
отделните слоеве наноразмерен редуциран графенов оксид.  

Направено е пълно охарактеризиране на получения графен посредством рентгенофазов 
анализ, СЕМ и Раманова спектроскопия  и е доказано, че полученият редуциран графенов 
оксид е с висока чистота и брай на графеновите слоеве около 1-2. Рентгенографски е 
доказано успешно окисление на графит до графитов оксид, посредством метода на Хамър 



и след това получаването на редуциран графенов оксид, след ултразвукова обработка и 
последваща ексфолиация с редуциращ агент (Натриев борхидрат). 

 
11537 ОРГАНИЧНО МОДИФИЦИРАНЕ НА БЕНТОНИТ ОТ БЪЛГАРИЯ 
ЧРЕЗ ЕФЕКТИВЕН И ЕВТИН МЕТОД 
 
Успешно е модифициран природен бентонит с октадециламин. Установено е подходящото 
количество на ПАВ за получаване на модифициран органобентонит и е разработена по-
лесно изпълнима  и икономически по-ефективна технология за мофицирането на бентонита 
Установени са разтворимост на органобентонита във вода и органична среда и индекс на 
набъбване в органични среди. Получен е органобентонит с органофилни свойства в 
органични среди 
 
11538 ДИРЕКТНО ПИРОМЕТАЛУРГИЧНО РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ 
ОЛОВОСЪДЪРЖАЩИ ПРАХОВЕ 
 
Химичният състав на конверторните прахове е непостоянен по отношение на 
концентрацията на мед, бисмут и арсен, което в голяма степен предопределя поведението 
им при пирометалургичното преработване. При карботермичната редукция на 
конверторния прах с по-висока концентрация на мед голяма част от нея преминава в 
газовата фаза.  
Пирометалургичното преработване на конверторните прахове и по специално химичният 
състав на металната фаза силно зависи от температурата, разхода на редуктор и сода. С 
увеличаване на температурата, разхода на редуктор и сода се увеличава добивът на метална 
фаза, но и концентрацията на мед и сребро в нея.  
В зависимост от условията на провеждане на плавките арсенът и кадмия преминават или в 
щейно-шлаковата стопилка или в газовата фаза.  
От съществено значение за по-пълното извличане на металната фаза е материалът на 
тигела, в който се осъществява карботермичния процес. Независимо от това, че графитът 
участва в процесите, графитовите тигли се оказаха най-подходящи за провеждане на 
лабораторните експерименти.  
Резултатите от лабораторните експерименти показват, че е възможно оловото и бисмута да 
бъдат отделени в самостоятелен продукт.  
 За изясняване на оптималните параметри на процеса е необходимо да бъдат 
проведени полупромишлени експерименти, тъй като агрегатът и начина на нагряване на 
шихтата също ще влияят върху разпределението на металите по продуктите на плавката. 
 
11539 РЕДУКЦИЯ НА МЕДЕНИ ОКСИДИ С ДИСПЕРСЕН ВЪГЛЕРОД В 
УСЛОВИЯТА НА ЕЛЕКТРОТЕРМИЧЕН ВЪРТЯЩ СЕ СЛОЙ. 
 
Осъществен процес на редукция на смес от дисперсен меден обгар с дисперсен графит на 
прах в количество 400 % над стехиометрично необходимото за процеса в условията на 
електротермичен въртящ се слой до получаването на дисперсна мед, като краен продукт в 
температурения интервал 600 – 800 оС. Температура 800 ºC, 60 min време на изотермично 
задържане за фракции +0.63mm и 0.8 mm в условията на ЕТВС са оптималните парамерти 
при които изходната суровина се редуцира напълно до Cu. Необходимата топлина и 
редукционна атмосфера за осъществяване на процеса се генерират директно в 
реакционната смес при преминаване на електрически ток през нея.  
 
11540 ИЗСЛЕДВАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА УМОРНИЯ ПРОЦЕС В 
НИСКОВЪГЛЕРОДНИ СТОМАНИ ПРИ ОТЧИТАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО 
МЕЖДУ РАЗПРОСТРАНЯВАЩИТЕ СЕ ПУКНАТИНИ И МИКРОСТРУКТУРАТА 



 
Проведени са уморни изследвания на три групи образци от нисковъглеродна 

стомана с ферито-перлитна микроструктура, като те са подложени на различни схеми на 
циклично натоварване – „опън-опън”, „огъване при въртене” и „чисто огъване”. 
Получените данни за умора при „чисто огъване” показват по-високи темпове на растеж на 
пукнатините и по-кратък уморен живот в сравнение с образците, подлажени на умора 
при”огъване при въртен”. Получените данни за умората при схема на натоварване „опън-
опън” представят най-ниските темпове на растеж на пукнатината. 

Разпространяването на късите уморни пукнатини през микроструктурата зависи от 
ферито-перлитните ивици и колонии, феритно-феритните и перлитн-перлитните граници 
на зърната и препятствията, които пукнатината среща, когато сменя посоката си при 
размножаване или разцепване. Наличието на удължени, вследствие на валцуването на 
стоманата, неметални включвания (MnS) също увеличават скоростта на растеж на 
пукнатината и  служат като предначертан пукнатинен път. 

Новосъздадените графични презентации, включващи нарастването на пукнатината, 
нейните скорости на разпространяване в комбинация с реалната микроструктура, са основа 
за по-успешното анализиране на микроструктурни пукнатинни пътеки, едновременно с 
характеристиките на  умората. Те могат да послужат и за получаване на полезна 
информация, дори и без подробни микроструктурни наблюдения. 

Приложен е и разработеният от колектива Параболично-линеен модел, който може 
да опише и предскаже адекватно поведението на късите уморни пукнатини при 
изследваните условия и схеми на натоварване. Той позволява сравнение между 
характеристиките на умора при различни видове натоварване.  
В закрючение, разработването на проекта разшири научните изследвания на колектива, 
включвайки изучаването на влиянието на фактора микроструктура върху уморния процес в 
комбинация с изследваните по-рано фактори, като схема на натоварване, амплитуден 
интервал на цикличното натоварване, честота на циклично натоварване и материал. 
 
11541 ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОГНЕУПОРНАТА ИЗОЛАЦИЯ НА 
ПЕЩ ЗА ОГНЕВО РАФИНИРАНЕ НА ЧЕРНА МЕД 
 
На базата на термографско обследване по време на работа на агрегата и пряко наблюдение 
на състоянието на зидарията преди планиран ремонт са представени данни за три степени 
на износване на изолацията  
Разработен е математичен модел, с помощта на който са получени стойности на 
температурата на стената на анодната пещ при различните степени на износване на 
зидарията 
На базата на термографско обследване по време на работа на агрегата и пряко наблюдение 
на състоянието на зидарията преди планиран ремонт са представени данни за три степени 
на износване на изолацията  
 
11542 БРИКЕТИРАНЕ НА ОТПАДЕН ФАЯЛИТОВ ПРОДУКТ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
КАЛЦИЕВ КАРБИД 
 
Установено е, че с повишаване на количеството калциев карбид се намаляват якостните 
показатели на суровите брикетите. Tемпературата на топене на изследваните смеси се 
понижава също. 
От направеното изследване, можем да твърдим, че калциевият карбид не е подходящ за 
шихтов компонент при брикетиране на фаялитов отпаден материал, но би могъл успешно 
да се използва във ваната на металургичния агрегат в условия на минимален контакт с 
въздуха. 
 



11545 СИНТЕЗ НА МАТЕРИАЛИ С ВИСОКА СПЕЦИФИЧНА ПОВЪРХНОСТ ОТ 
ДОМЕННА ШЛАКА 
 
Получени са силикатни и алумосиликатни материали с висока специфична повърхност чрез 
обработка на доменна шлака, която включва химично и термично третиране. 
Синтезирани са материали чрез модифициране на доменна шлака, които са предимно 
аморфни с хомогенна микроструктура и висока специфична повърхност и са перспективни 
за приложения  като катализатори или основи на катализатори. 
Установени са следните взаимни зависимости между условията на синтез, химичния състав 
и структурата на получените материали на база доменни шлаки. Чрез стойността на pH в 
етапа на химично третиране може да се контролира химичния състав и структурата на 
образците; с нарастването й съставът се променя от силикатен в алумосиликатен. От друга 
страна нарастването на pH води до нарастване на размера на частиците изграждащи 
структурата на материалите и до намаляване на специфичната повърхност.    
 
11546 ХИМИЧНИ И ТЕРМОДИНАМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТЪКЛА ОТ 
СИСТЕМАТА GeSe2-GeTe-SnTe 
 
Чрез диференциално-термичен анализ са определени температурите на раз-мекване и 
кристализация на стъклата, които попадат в температурните интер-вали (481-615 К) и (594-
745 К) съотв.  
На базата на модела на Tichy e изчис-лена пълната средна енергия на 1 атом и е установено, 
че при всички концент-рации на SnTe в стъклата (0-30 mol %) тя зависи от концентрацията 
на GeTe. Зависимостта на пълната средна енер-гия от състава на стъклата има линеен 
характер. 
Енергията на активация на процеса кристализация е изчислена по методите на Kissinger и 

Augis&Bennett. Получе-ните по двата метода стойности са с добро съвпадение и са в 

границите 102÷188 kJ/mol в зависимост от състава на стъклата, респективно от кристали-

зиращата фаза. При нарастване на съот-ношението [GeTe]/[GeSe2] (при [SnTe]= const), 
както и при увеличаване на съдържанието на SnTe (при [GeTe]/ [GeSe2] =const), 
активационната енергия на процеса кристализация намалява като това намаляване е по-
слабо изразено при първата зависи-мост, тъй като при нея се проявява модифициращото 
въздействие на GeTe. 
От хода на концентрационните зависи-мости, отразяващи изменението на ен-талпията и 
ентропията на процеса „кристализация“ при промяна състава на халкогенидните стъкла, е 
установе-но, че внасянето на GeTe в стъкловидна матрица, води до чувствителното нама-
ляване на термодинамичните характе-ристики, т.е. нараства склонността на стъклата към 
кристализация. Зависи-мостите на енталпията и ентропията при постоянно съотношение 
GeTe/ (GeSe2+GeTe)=0.2 и 20 mol % SnTe преминават през максимум, което е ло-гично, тъй 
като съставите, намиращи се близо до границата на областта на стъклообразуване 
кристализират по-лесно от съставите, лежащи в централ-ната част на областта, където 
“хаосът” в системата се увеличава, в резултат на което енталпията и ентропията нараст-ват. 
 
11547 ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
РАСТИТЕЛЕН ОТПАДЪК В СЪСТАВА НА КЕРАМИЧНА МАСА  
 
Въз основа на направените експериментални изследвания са получени следните резултати: 

1. С използването на растителен отпадък в състава на пластична керамична маса по 
план на експеримента не се изменят основни показатели като формовъчна влажност, 
свиваемост, пластичност, както и чувствителността към сушене, като последната е най-
ниска при използването на 15 % растителен отпадък в масата. 



2. Механичната якост на натиск с увеличаване на количеството на растителен отпадък 
леко се понижава, но остава съизмерима с тази на основната маса при 10 % отпадък. Тази 
констатация се отнася и за показателя водопоглъщаемост. 

От направените експериментални изследвания може да се направи заключението, че 
разглеждания растителен отпадък (слънчогледови обелки) може да се използва в състава на 
изследваната керамична маса за производство на строително керамични изделия в рамките 
на 10 %, което ще даде възможност за редукция на използваното гориво. 
 
11548 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ДИАГНОСТИКА НА 
СТОМАНОРАЗЛИВНИ КОФИ В РЕАЛНИ УСЛОВИЯ 
 
Разработен е и е адаптиран математичен модел отчитащ топлинното състояние на кофата в 
реални условия и позволяващ определяне на температурата на повърхността и в обема на 
стената при различна степен на повреденост. 
На базата на резултатите от симулационните изследвания за топлинното състояне на 
стената е направена оценка за възможностите за приложение на методите на активната 
инфрачервена термография за диагностика на локални и параматрите, които трябва да 
бъдат следени в отделните моменти от целия технологичен цикъл на работа. 
 
11549 ИЗСЛЕДВАНЕ КИНЕТИКАТА НА АВТОКЛАВНО РАЗТВАРЯНЕ НА ВЕЛЦ-
КЛИНКЕР ОТ ЦИНКОВОТО ПРОИЗВОДСТВО В АМОНЯЧНА СРЕДА 
 
Определяни са оптималните технологични параметри на процеса на селективно амонячно 
преработване на клинкера, при които е постигната максимална степен на извличане на 
медта и среброто и утаяване на желязото. 
 
11550 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗБРАНИ МАРКИ СТОМАНИ ЗА СКЛОННОСТТА ИМ 
КЪМ МЕЖДУКРИСТАЛИТНА КОРОЗИЯ” 
 
Установени са причините, които довеждат до ранно излизане от експлоатация или 
разрушаване на изделията от материали, за които по химичен състав и структура се 
предполага да бъдат корозионно-устойчиви. 
Изяснен е механизма, по който наличните в матричната структура на стоманите фази се 
повлияват при действието на корозионни агенти. 
Отчетени са снетите в хода на процеса корозионно-електрохимични параметри. Направен е 
сравнителен анализ на получените данни за тези параметри в избраните моделни среди и за 
съответните групи материали. Построени и сравнени са поляризационните зависимости 
Е,[mV]/lg I и [A/cm2]. 
Склонността на хромовата 08Х17Т и хром-никеловите стомани 08Х18Н10 и 12Х18Н9Т 
към междукристалитна корозия е определена съгласно БДС 7039-68. 
 
11551 СРАВНИТЕЛНИ КИНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА РЕДУКЦИЯТА НА 
ФЛОТАЦИОНЕН ОТПАДЪК ОТ МЕДНА ШЛАКА С РАЗЛИЧНИ РЕДУКТОРИ 
 
Резултатите показват, че предполагаемият двоен ефект от добавката на калциев карбид 
(като редуктор и като свързващо вещество) не се регистрира. Дори при съотношение 1:10 
(флотационен отпадък /СаС2 ) не се наблюдава редукционен процес. 
Въз основа на проведените експерименти е определен порядъкът на реакциите, протичащи 
в трите изследвани проби. 
Определена е скоростната константа за процесите, протичащи в трите проби. Изчислена е 
активиращата енергия в определени температурни интервали, с цел да се определи 
областта, в която протичат процесите – кинетична или дифузионна. 



Определена е скоростта на процесите, протичащи в смесите флотационен отпадък от медна 
шлака и редуктор. 
 
11552 УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА ИЗПИЧАНЕ НА 
ПОКРИВНИ СЛОЕВЕ НА СЕНЗОРНИ ЕЛЕМЕНТИ ВЪВ 
ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИ ПЕЩИ 
 
Придобиване на информация за тези агрегати и анализиране на техническите им 
показатели и възможности. 
Получаване на полезен практически опит при различни режими и начини на разполагане на 
детайлите в електрическа камерна пещ. 
Възможност за оптимизиране на реален производствен процес на сензорни елементи, както 
и за намаляване на бракуваната продукция. 
 
11553 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХИМИЧНИЯ СЪСТАВ И СВОЙСТВАТА НА МЕТАЛНИ 
ОРТОДОНТСКИ ДЪГИ ПРЕДИ И СЛЕД ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ. 
 
Литературен обзор на статиите от последните 5 години върху ортодонтски материали и 
техните физико-механични свойства. 
Събиране на експериментални образци - реално използвани дъги.  
Събрана база данни с описание на лечението и времето на престой на дъгите в усната 
кухина 
База данни за якост на опън, условна граница на провлачане и удължение на материала, от 
който са изготвени ортодонтски дъги, използвани при лечение, съгрласно по-горе 
описаната база от събрани експериментални образци. 
Графични интерпретации на данните, получени за различните изследвани показатели на 
материала в зависимост от времето на лечение. 
СЕМ изображения. Сравнителни анализи. 
Данни за химичен състав на материалите от различните групи образци 
 
11554 МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА Fe2+ И Fetot В СТЪКЛЕНИ ОПАКОВКИ С 
ЦВЯТ КАФЯВ, ЗЕЛЕН И УВАГ (МАСЛЕНО ЗЕЛЕН ЦВЯТ) 
 
Определена е границата на откриване и граница на определяне на  Fe. 
Използвана е  процедура за подготовка на пробата за екстракция на Fe от Европейска 
фармакопея 9.0 – монографии 0.4.38 и 2.2.23, която е в процес на разработка за откриване 
на оптимални условия. 
Извършена е процедура по подготовка на пробата – екстракция с киселини, чрез 
използване на PTFA Evaporating dish. 
Оценена е неопределеността на измерването на Fe, чрез използването на стандартен 
референтен материал проследим до НИСТ.  
 
11555 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
МЕДНИ ПРОДУКТИ, ПОЛУЧЕНИ ПРИ РАЗЛИЧНИ ДЕФОРМАЦИОННИ 
РЕЖИМИ НА ВАЛЦУВАНЕ, С ОГЛЕД НА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА 
ИЗДЕЛИЯТА 
 
         Експериментално са изследвани образци от мед с висока електропроводимост, 
получени в три състояния – твърдо, полутвърдо и меко. От всяко състояние са изпитани по 
осем проби, като всяка проба от състояние е преминала през един и същ процес на 
деформация и отгряване. Всички 8 проби са с еднаква дебелина 0,70мм (+/- 0,02мм), 
преминали през един и същ режим на горещо валцуване и студено валцуване. 



 Въз основа на проведените механични изпитвания на опън е проследено изменението на 
съпротивителните показатели – якост на опън, условна граница на провлачане, и твърдост 
по Викерс  в зависимост от състоянието на медната ламарина. 

Установено е, че съпротивителните показатели -  якост на опън, условна граница на 
провлачане  и твърдост нарастват в реда : меко, полутвърдо и твърдо състояние. 
Пластичните показатели  и електропроводимостта намаляват в реда меко, полутвърдо и 
твърдо състояние  

Установена е микроструктурата на изследваните образци за трите вида мед при 
различните състояния и е определена големината на зърната.  
        Построени са Hardness-Stress Constructions-пространства. Тези пространства могат да 
се използват като инструмент за обща оценка на прилаганата за валцуване технология. 
 
11556 ЕЛЕКТРОННА ПОЛЯРИЗУЕМОСТ, ГРУПОВА ОПТИЧЕСКА ОСНОВНОСТ 
И СТРУКТУРА НА БОРАТНИ СТЪКЛА  
 
Синтезирани са стъкла в системата Na2O-V2O5-B2O3 със съдържание на Na2O (от 6,7 mol % 
до 50 mol %), V2O5 (oт 25 mol % до 66,7 mol %) и B2O3 (от 16,7 mol % до 26,7 mol%). На тях, 
както и на по-рано синтезирани PbO-B2O3 стъкла със съдържание на PbO (от 30 до 70 
mol%) е определена груповата теоретична оптическа основност с отчитане на N3 и N4 
фракциите на ВО3 и ВО4 групите в структурата. Установено е много добро съответствие при 
оловно-боратните стъкла с оптическата основност определена на база показател на 
пречупване на светлината. 
Определена е здравината на химичната връзка, като е установено, че оптическата 
основност нараства с намаление здравината на връзката. Въз основа на ИЧ-спектри е 
доказано наличието на BO3, BO4, VO4 и VO5 групи в структурата на Na2O-V2O5-B2O3 
стъкла. 
Установено е, че нелинейната оптична възприемчивост от трети порядък на PbO-B2O3 
стъкла нараства с нарастване на техния основен характер и с намаляване на здравината на 
химичната връзка.  
 
11557 ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСА НА КРИСТАЛИЗАЦИЯ НА FeNH4(SO4)2.12H2O ОТ 
ФЕРИ СУЛФАТНИ ОТПАДЪЧНИ РАЗТВОРИ“ 
 
Въз основа на изчислените стойности на енергията на Гибс и на равновесните константи е 
направена термодинамична оценка на възможните химични взаимодействия протичащи в 
системата Fe2(SO4)3-(NH4)2SO4-H2SO4-H2O. 
Определено е влиянието на температурата върху областите на стабилност на йонни и 
нейонни форми присъстващи в системите Fe2(SO4)3-H2SO4-H2O и (NH4)2SO4-H2SO4-H2O. 
Определени са следните оптимални условия за провеждане на процеса на кристализация на 
амониев фери сулфат додекахидрат от отпадъчни сярнокисели разтвори: 

- Излишък на (NH4)2SO4 – 100% 
- Температура – 276K; 
- Време на кристализация – 120min 

- Скорост на разбъркване- 200rpm 
Предложена е принципна технологична схема на процеса на кристализация на 
FeNH4(SO4)2.12H2O от отпадъчни сярнокисели ферисулфатни разтвори 

 
11568 ПРОЕКТИРАНЕ НА КОЛОНИ ЗА РЕКТИФИКАЦИЯ С ХИМИЧНА 
РЕАКЦИЯ 
 
Въз основа на направената литературна справка е избран метод за получаване на 
етилацетат чрез естерификация на етанол и оцетна киселина. Разработена е технологична 
схема за симулиране на този процес, като за целта е използван симулационен софтуер 



ChemCAD. Подбрани са подходящи термодинамични модели за описание на равновесието 
течност/пари и химичната кинетика на естерификационния процес. Проведени са 
параметрични изследвания за влиянието на: излишък на реагенти, номера на захранващите 
тарелки за двете захранвания, влияние на флегмовото число и влияние на налягането в 
колоната. Оптималните условия за работа на дестилационната колона са: 20 тарелки,  
номер на захранващата тарелка за горното захранване 10, за долното захранване 13, 
флегмово число 4 и работно налягане 1atm. 
 
11592 ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСА НА КРИСТАЛИЗАЦИЯ НА FeNH4(SO4)2.12H2O ОТ 
ФЕРИ СУЛФАТНИ ОТПАДЪЧНИ РАЗТВОРИ“ 
 
Съставени са алгоритми за моделиране на топлообмена в плоски слънчеви колектори, 
даващи възможност за предсказване на топло- и хидродинамичните полета в тях при 
нестационарни условия 
Получени са температурни, скоростни полета и разпределение на налягането в абсорбера 
на конкретна конструкция на слънчев колектор в избран регион от Р България 
Установен е потенциал за подобряване на конфигурацията на абсорбера на конкретен 
слънчев колектор с оглед пълноценно оползотворяване на слънчевата енергия за нагряване 
на топлоносителя. 
 
№ 11543 ФАЗОВИ ПРЕВРЪЩАНИЯ И ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ 
СВОЙСТВАТА И ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ВИСОКОХРОМОВИ 
ИЗНОСОУСТОЙЧИВИ ЧУГУНИ 
 
Въз основа на извършените изследвания са получени зависимости на изменение на 
твърдостта от температурата на отвръщане и закаляване, които показват висока степен на 
уякчаване следствие на извършващите се фазови преходи при избраните режими на 
термично обработване и получаване на висока вторична твърдост. 
 
№ 11558 ВЛИЯНИЕ НА НЕНЮТОНОВИТЕ СВОЙСТВА НА МАСЛОТО 
ВЪРХУ ПРОЦЕСА НА ХИДРОДИНАМИЧНО СМАЗВАНЕ НА ПЛЪЗГАЩИ 
ЛАГЕРИ 

 
Проведено е експериментално изследване за влиянието на вискозитетно-индексна 

добавка полибутен към минерално масло AN46 върху реологичните свойства на получения 
смазочен флуид.  

Установени са и са представени графично зависимостите за тангенциалното напрежение 
и вискозитета от скоростта на деформация, както и за вискозитета и коефициента на 
псевдопластичност от концентрацията на добавката.  

Основните изводи се свеждат до:  
- изследваните масла с полимерна сгъстяваща добавка имат поведение на 

псевдопластични флуиди и се описват достатъчно прецизно с модела на 
Rabinowitsch; 

- вискозитетът на тези лубриканти намалява с увеличаване скоростта на деформация; 
- увеличаването на концентрацията на включената добавка води до нарастване на 

вискозитета и намаляване стойностите на коефициента на псевдопластичност. 
 
№ 11567 РАЗРАБОТВАНЕ НА ФИЗИЧЕН ХИДРАВЛИЧЕН СТЕНД - ОБЕКТ ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ ОТ МНОГОСВЪРЗАН ТИП ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ 
 

За изследване на хидравличните процеси с взаимосвързано влияние от V-тип в 
многокорпусен хидравличен апарат са разработени аналитични математични модели за 



някои конструктивни варианти и е съставен технически проект на контролно-измервателна 
система на хидравлична инсталация от проточен тип. 

Разработеният физичен хидравличен стенд е окомплектован със закупени по 
договора технически измервателни средства с цел реализиране на конструктивната 
конфигурация и последващите изследвания. Анализът на избраните технически схеми и 
поставените теоретико-приложни задачи обосновават необходимия брой измервателни 
средства и контролно-спирателна арматура със съответните технически показатели.  

Предвидено е в бъдеще стендът да се доокомплектова с цифрово устройство за 
автоматично събиране и архивиране на измервателна информация от процеса, пряко 
свързано към хидравличния обект и измервателната му система 

Получените резултати от бъдещи изследвания със стенда ще бъдат приложени за 
експериментално потвърждаване на теоретично предвидени явления и свойства на 
хидравличните многосвързани обекти с V-структура. 

Направените изводи и установените свойства са приложими и при други обекти от 
химическите и металургични технологии, демонстриращи изследвания тип 
многосвързаност. 
 
№ 11576 АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ НА КИБЕР-ФИЗИЧНИ СИСТЕМИ 
 

Проведените изследвания по проекта са разделени в две групи от задачи в областта 
на кибер-физическите системи.  

Първата група от решени задачи е свързана с изследване и реализация на моделно-
задвижвания подход, както по отношение на създаването на подходяща рамка 
(архитектура) за анализ и проектиране на кибер-физически системи и избора на ефективен 
модел на софтуерните процеси за тяхната разработка, така и по отношение на 
моделирането на самите компоненти (физически и изчислителни) и интерфейсите между 
тях.  

Втората група изследвания са свързани с постигане на оперативната съвместимост в 
кибер-физичните системи и в чиято основа са дефинирането на поведенческа семантика за 
хетерогенни модели и спецификации, и семантични асоциации между хетерогенни 
формализми, използващи поведенчески връзки.  

За решаването на отделните задачи са използвани различни подходи и средства, като 
моделно-задвижван подход на базата на UML профилите SysML и MARTE, специален 
подход за проектиране на вградени системи на базата на стандарта IEC61131 и средата 
Zelio Soft 2, както и семантичен подход за оперативна съвместимост на базата на RDF, 
SPARQL и OWL-DL.  

Разработените методи, алгоритми и модели са приложени в примери от областите: 
мебелна промишленост, химическа промишленост и металообработващи системи. 
 
№ 11616 СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И СВОЙСТВА НА СИЛИКАТНИ ХИБРИДНИ 
МАТЕРИАЛИ 
 

Проведени са изследвания върху синтеза, структурата и свойствата на силикатни 
хибридни материали. Успешно бяха получени серия от аморфни хибридни покрития в 
системата MTES – органичен компонент. Направената инфрачервената спектроскопия 
доказа наличието на типичните характеристични пикове на Si-O-Si структурна мрежа, а 
също и характеристичните пикове на Si- C връзките. Получените покрития се 
характеризират с плътна структура, като резултаите от ВЕТ анализа (Brunauer–Emmett–
Teller анализ за определяне на специфичната повърхност на частиците) доказаха, че 
увеличаване на органичния компонент води до уплътняване на структурата им. От 
направените анализи чрез използване на сканиращ електронен микроскоп (СЕМ) и атомно-
силов микроскоп (AFM) се доказа, че получените покрития са с хомогенна, гладка 
повърхност с наличие на  наноразмерни частици и агрегати. 



 
11627 ИНГРЕДИЕНТИ ЗА ЕЛАСТОМЕРНИ КОМПОЗИТИ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ 
ИЗТОЧНИЦИ 
 
Изследвани са редица важни характеристики на еластомерни смеси и вулканизати на на 
тяхна основа, съдържащи като пълнител силициеви диоксиди, получени при изгаряне на на 
оризови люспи, които са сравнени с тези на смеси и вулканизати, съдържащи стандартенен 
силициев диоксид. 
Установено е, че силициевите диоксиди от оризови люспи иматат потенциал за за подобни 
приложения, като от изключителна важност за качествата на получавания SiO2 са са 
условията за изгаряне на оризовите люспи, които трябва да бъдат около 800°С.С. 
Вулканизатите, съдържащи като пълнител силициеви диоксиди, получени чрез изгаряне на 
на оризови люспи, притежават в отделни случаи много интересни характеристики, и, 
превъзхождащи тези на вулканизатите, съдържащи стандартен силициев диоксид, което о 
потвърждава техния потенциал за приложение в каучукопреработващата промишленост. 
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НАУЧНЕН ПРИОРИТЕТ №2 
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ХИМИЧНОТО, МЕХАНИЧНО И 

СИСТЕМНО ИНЖЕНЕРСТВО И БИОТЕХНОЛОГИИ. 
 
 

11566 РАЗРАБОТВАНЕ НА ЧИСЛЕНО ЕФЕКТИВНИ МЕТОДИ ЗА 
МОДЕЛНО ПРЕДСКАЗВАЩО УПРАВЛЕНИЕ НА ДИНАМИЧНИ СИСТЕМИ 
 
В рамките на този проект е разработен нов, ефективен от изчислителна гледна точка метод 
за моделно предсказващо управление на нелинейни взаимосвързани динамични системи. 
Ефективността на метода произтича от свеждането на първоначалната нелинейна 
оптимизационна задача с голяма размерност до решаването на няколко по-малки задачи на 
квадратичното програмиране, за чието решаване са необходими по-малки изчислителни 
усилия. На базата на предложения метод е разработeна компютърна програма за 
разпределено моделно предсказващо управление, работеща в симулационната среда 
MATLAB. Качеството на разпределеното управление е изследвано чрез провеждането на 
симулационни експерименти за система от четири резервоара. Разработен е също подход за 
моделно предсказващо управление на нелинейни взаимосвързани динамични системи чрез 
линеаризиране на тяхната динамика около избрания работен режим и синтез на локални 
явни предсказващи регулатори (точни или приблизителни). Синтезиран е явен предсказващ 
регулатор за поддържане на темепратурата на водата в резервоар. Задачата за определяне 
на оптималния профил във времето на броя на запушените фурми на Pierce-Smith 
конвертор е формулиране като задача на моделното предсказващо управление, която е 
решена чрез използване на методите на целочисленото квадратично програмиране. 
 
11569 СЪЗДАВАНЕ НА ДОМЕЙН ОНТОЛОГИИ НА БАЗАТА НА 
ХЕТЕРОГЕННИ СТРУКТУРИРАНИ ДАННИ 
 
Предложен е семантичен подход за постигане на оперативна съвместимост и интеграция на 
данни и информация в системите за оперативно управление на производството. Подходът 
се основава на съвместно прилагане на онтологии, релационни бази данни и структурирана 
информация в табличен вид, като се използват изискванията, дефинициите и моделите, 
представени в утвърдени информационни стандарти за проектиране и интегриране на 
системи. Подходът изисква използване на референтни модели, осигурява многократна 
употреба на модели и данни, възможност за интегриране на модели и правила, използва 
работещите системи бази данни в предприятията, осигурява като осигурява единен достъп, 
извличане и споделяне на данни и информация. Създадена е домейн онтология Материали 
от 450 класове, свойства и индивиди. Разработената домейн онтология осигурява данни и 
информация за различни материали и тяхната употреба в областта на металообработващите 
машини и системи за целите на решаване на проблема на оперативната съвместимост при 
реконфигуриращите производствени системи. Предложената домейн онтология може да се 
използва и като самостоятелна база от знания за материалите, използвани в областта на 
металообработващите машини и системи. Чрез трансформацията на UML клас диаграма от 
стандарта за проектиране и интегриране на системи ISO/IEC 62264 през XMI формат  е 
създадена OWL онтология Персонал. Всички имена на класове и свойства в OWL 
онтологията са генерирани автоматично. Реализирани са прав и обратен инженеринг на 
релационна база данни и обектен модел на данните и моделни трансформации от 
релационна база данни в OWL онтология и от UML клас диаграма в OWL онтология. 
 

11570 ИМОБИЛИЗИРАНЕ НА Β-АМИЛАЗА ИЗОЛИРАНА ОТ 
РАСТИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ ВЪРХУ ПОЛИМЕРНИ ХИБРИДНИ МАТРИЦИ И 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИНЕТИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ЕНЗИМА 

 



За изследване на процесите свързани с изолиране и пречистване на β-амилаза от два вида 
растителни източници са приложени и модифицирани методи за определяне на 
кинетичните параметри на свободни и имобилизрани ензими. Синтезирани са нови 
полимерни хибридни матрици и успешно приложени като носители на изолираните 
ензими. Изчислени и сравнени са основните кинетични параметри на свободните и 
имобилизирани ензими. По-висока активност показват амилазите изолирани от Pergularia 
tomentosa в сравнение с активността на  ензимите изолирани от Ecballium elaterium. 
Свободните ензими изолирани Pergularia tomentosa и Ecballium elaterium показват 
максимална активност при рН 7.5 и за двете разглеждани растения. Температурните 
оптимуми са при 55°С и 60°С съответно за Pergularia и Ecballium. При имобилизираните 
ензими се наблюдава изместване на температурните и рН профили. Изолирането и 
имобилизирането на амилолитични ензими от разглежданите растителни източници доведе 
до изясняване на активността на свободни и свързани ензими, както и приложението на 
отимизирани кинетични модели при определяне на кинетичните параметри на ензимите. 
Получаването на очакваните резултати предоставя възникването на нови интересни и 
актуални теми за допълнитени разработки. 
 
11571 СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ПОТОЦИТЕ В 
МНОГОФАЗНИ РЕАКТОРИ С ПНЕВМАТИЧНО РАЗБЪРКВАНЕ 
 
От направеното проучване за предимствата и приложението на конструкциите биореактори 
е избран ерлифт реактор с вътрешна циркулационна тръба.  За компютърната симулация и 
анализ в средата на ANSYS – CFX е изчертан опростен 3D модел на реактора за да се 
изследва влиянието на изменението на работните параметри, като геометрия на реактора, 
дизайн на барботьора и приведена скорост на газа върху основните хидродинамични 
параметри: газосъдържанието и скорост на циркулация. Численото изследване с ANSYS на 
ерлифт реактор с вътрешна   циркулационна тръба предсказва успешно хидродинамичното 
поведение в реактора. От получените резултати от численото изследване на 
хидродинамичното поведение в реактора с пневматично разбъркване, е установено 
влиянието на дебита на газа, мястото на барботьора и на вътрешната циркулационна тръба 
върху основните хидродинамични параметри: скорост на газа, скорост на водата и 
газосъдържанието. Направената с ANSYS компютърна симулация на хидродинамичното 
поведение на ерлифт реактора с вътрешна циркулационна тръба, са полезни и дават 
възможност за успешното им използване за моделиране и предсказване на 
хидродинамичното поведение на пневматичните газотечностни реактори. 
 
11572 КОМБИНИРАНЕ НА ТВЪРДО-ТЕЧНА ЕКСТРАКЦИЯ И 
НАНОФИЛТРУВАНЕ ПРИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЧНО КАФЕ  
 
Изследвана е твърдо-течната екстракция на отпадъчно кафе с вода в условията на 
пренебрежимо външнодифузионно съпротивление при 40 оС и 60 оС. Установено е, че 
температурата не оказва съществено влияние върху кинетиката и статиката на екстракция. 
Кинетичните криви за хлорогеновата киселина, като представител на полифенолните 
киселини а също и за кофеина достигат плато в рамките на 10 мин. от началото на 
екстракцията. Уточнени са работните параметри: мембрана – NADIR NP030 P; налягане – 
10 бар.; температура – 25 оС. Определени са скоростта на процеса и степента на задържане 
на мембраната по отношение на ключовите компоненти в екстрактите – кофеин и 
хлорогенова киселина. Изследвана е и трайността на екстрактите и фракциите от тяхното 
нанофилтруване при различни условия на съхранение: температура, достъп на кислород от 
въздуха, време на съхранение. Резултатите демонстрират възможността използваната 
мембрана при установените параметри на процеса да бъде използвана за производство на 
безкофеиново разтворимо кафе или кафеени напитки, като се избегне необходимостта от 
екстракция на кофеина с органични разтворители и същевременно се намалят 



производствените разходи. Проведен е и експеримент по нанофилтруване на екстракт в 
пилотен мащаб с помоща на инсталацията MaxiMem. 
 
11573 ВНЕДРЯВАНЕ В ЛАБОРАТОРНАТА ПРАКТИКА НА 
СТАНДАРТИЗИРАН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БЕНЗО [А] ПИРЕН ЧРЕЗ ГХ-
МС 
 
Успешно е внедрен в практиката стандартизиран метод за определяне на benzo[a]pyrene в 
хранителни матрици (брашно и пушено месо). В рамките на изследването беше извършено 
калибриране на използваното техническо средство газов хроматограф с 
масспектрометричен детектор, беше определен линеен обхват, а също така и граница на 
откриване и граница на количествено определяне. За да бъдат определени прецизността и 
точността на метода както и за да се проверят процедурите по подготовка и пречистване 
бяха подготвени проби от две хранителни матрици (брашно тип „грахам“ и пушено 
свинско месо) с добавено количество от benzo[a]pyrene. От получените данни бяха 
изчислени границата на повторяемост и аналитичния добив за тези две матрици. Освен 
това бяха изготвени бюджети и изчислени неопределеността от калибриране и 
неопределеността от измерване. Всички получени данни са в съответствие с изискванията 
на стандарта. Методът може да бъдет прилаган за контрол съдържание на benzo[a]pyrene в 
различни матрици. 
 
11574 ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕХАНИЗМА И КИНЕТИКАТА НА 
ИЗВЛИЧАНЕ НА ПОЛЕЗНИ КОМПОНЕНТИ ОТ РАСТИТЕЛНИ СУРОВИНИ 
Опитно е получена кинетиката на екстракция на тютюневи листа ( Nicotiana Tabacum L. )- 
вода и корени от кръвен здравец ( Geranium sanguineum L.)- вода. при периодични условия 
в съд с разбъркване. Определено е влиянието на оборотите на разбъркване върху режима на 
дифузионно извличане, като е изчислено числото на Bi=61,63 за система I и Bi=72,31 за 
система II.  Опитно получените кинетични данни са представени чрез метода на регулярен 
режим за двете системи.  Изчислени са частните коефициенти на масопренасяне k = 
1,796.10-6 m/s  за система I и k = 0,192.10 -6 m/s   за система II. Предложен е емпиричен, 
четирипараметричен модел за променлив коефициент на ефективна дифузия  effD  . 

Получените числени решения показват много добрата му приложимост при екстракция на 
полезни компоненти от растителни суровини. 
 
11575 КАТАЛИТИЧНО И ФОТОКАТАЛИТИЧНО РАЗГРАЖДАНЕ НА 
ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ ВЪВ ВОДНА СРЕДА 
 
Изследвана е възможността за отстраняване на устойчиви органични замърсители от водна 
среда чрез каталитично и фотокаталитично окисление. На база на направения литературен 
обзор за моделен замърсител е избран фармацевтичния препарат парацетамол. 
Парацетамолът е най-често използваният аналгетик в световен мащаб при лечение на 
температура и главоболие. За изследване на процеса на разграждане на парацетамол са 
разработени два аналитични метода – хроматогравски анализ, за определяне на 
концентрацията на парацетамол и определяне на показателя общ органичен въглерод, 
които дава информация за степента на минерализация. Построена е лабораторна 
инсталация, включваща реактор с разбъркване и УВ-лампа. Направени са първоначални 
изследвания върху фотолизата на парацетамол и фотолиза в присъствие на водороден 
пероксид. На по следващ етап беше добавен катализатор и направено сревнение между 
каталитичното и фото-каталитичното окисление на парацетамол. Установено е, че в 
отсъствие на УВ облъчване се сформират стабилни комплекси между катализатора и 
образуваните при процеса на окисление карбоксилни киселини.Тези комплекси се 
разграждат при УВ облъчване, което води до значително по-добра обща минерализация на 
процеса.  



 
11577 МОДЕЛИРАНЕ НА ПЛАЗМЕНИ ПРОЦЕСИ ЗА СИНТЕЗ НА 
ГРАФЕН И ВЪГЛЕРОДНИ НАНОТРЪБИ 
 
Разработени са преносно-конвекционно-реакционни модели, описващ процесите в плазмен 
реактор съдържащ водород и метан. Моделите съчетават в две пространствени измерения 
(2D) преносът на енергия и количеството движение с масопреноса.  В тях са включени 
също така 43 газови реакции и 15 газови вещества, както и 34 хетерогенни реакции и 11 
твърди вещества на повърхността на субстрата. За провеждане на симулациите е използвн 
софтуерния продукт ANSYS Fluent. Избрани са и са изследвани различни  схеми, 
съдържащи хетерогенни повърхностни реакции протичащи върху кобалтови и медни 
субстрати и водещи до образуване на графен. Анализирана е  чувствителността на 
предложените схеми с цел да бъде оптимизирана хетерогенната кинетика върху кобалтовия 
субстрат. Получените числени резултати са близки до тези, получени експериментално. 
 
11579 УПРАВЛЕНИЕ НА МИКРОБИОЛОГИЧНИ КЛЕТКИ ЗА 
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ  
 
Разработени са симулационна схема и математичен модел, като управляващи променливи 
са обемните разходи и киселинностите на разтворите, постъпващи в анодните и катодни 
пространства, а променливи на състоянието са концентрациите на ацетат, разтворен 
въглероден диоксид, водородни йони и микроорганизми в анодното пространство и за 
катодното пространство – концентрациите на разтворен кислород, хидроксилни йони и 
катиони. 
Разработена е процедура за моделно предсказващо управление на микробиологична 
горивна клетка, целта на която е стабилизиране на генерираното напрежение при 
управляващо въздействие pH на анолита (pHain). Разработена е процедура за диагностика 
на микробиологични горивни клетки, основаваща се на един от методите на 
интелигентните системи – адаптивни невро-размити системи (ANFIS) със симптоми 
генерирано напрежение (U), pH в анодното пространство (pHa) и pH в катодното 
пространство (pHc). Процедурата е разработена за on-line диагностика. Изследвано е 
времето за реакция на стъпаловидно въздействие и и на линейно нарастващ сигнал. 
 
11580 ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО И ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА 
НАЦИОНАЛНАТА ИНОВАЦИОННА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ  
 
Изследвано е възникването и развитието на концепцията за националнат иновационна 
система. Дефинирано е понятието „национална иновационна система“. Анализирани са 
елементите и структурата на националната иновационна система. Изяснени са функциите 
на националната иновационна система. Идентифицирани са факторите, които оказват 
влияние върху развитието на националната иновационна система. Изяснена е ролята на 
държавата и държавните институции като участници в националната иновационна система. 
Разработени са структурен и функционален модел на националната иновационна система. 
Направени са обзор и анализ на чуждия опит при изграждането на национални 
иновационни системи и по-точно, проучени са иновационните системи в страните, които са 
лидери в областта на иновациите– Япония, САЩ, и страните-лидери от ЕС. Установява се, 
че независимо от съществуващите различия в структурата на иновационните системи и 
модела на иновационно развитие в тези страни, общото е, че във всички разгледани страни 
съществуват силни държавни институции, които направляват и координират 
иновационната дейност и висок относителен дял на разходите за НИРД като % от БВП. 
Проучени са механизмите и подходите за стимулиране на иновациите в тези страни и са 
направени изводи за България Направена е цялостна оценка на състоянието на НИС в 



България, изявени са основните проблемни области и са дадени препоръки за подобряване 
на функционирането ѝ. 
 
11581 КОНСТРУИРАНЕ НА БИОГОРИВНИ КЛЕТКИ НА ОСНОВАТА НА 
ОКСИДОРЕДУКТАЗИ 
За целите на настоящата работа (конструиране на ензимна биогоривна клетка)бяха избрани 
3 оксидоредуктази – холестерол оксидаза, пероксидаза и липоксигеназа. Пречистената 
липоксигеназа с афинитетна хроматография показа значително по-висока активност от 
тази, пречистена само чрез утаяване с амониев сулфат. Беше постигната добра степен на 
пречистване, което може да се види от SDS-PAGE електрофорезата и запазването на 
активността в продължение на 6 месеца на имобилизирания ензим. Получените матрици 
бяха с добре развита повърхност, както се вижда от направените им AFM изображения, и 
бяха подходящи за имобилизиране чрез адсорбция на липоксигеназата.  Ензимът показа по-
висока активност и по-добри кинетични параметри върху TMOS/CAB/PAMAM матрицата, 
отколкото върху MTES/CAP/PAMAM, но върху втората матрица ензимът запази 
продължително време активността си. Пречистена беше холестерол естераза от свински 
панкреас чрез утаяване с амониев сулфат и йонообменна хроматография. След провеждане 
на втората стъпка на пречистване (йонообменната хроматография) активността на ензима 
не се повиши значително. Както се вижда от направената SDS-PAGE нужен е поне още 
един етап в процедурата за пречистване на холестерол естеразата, за да бъде получен езним 
с по-висока степен на чистота и активност, който да се използва в спрегната реакция с 
холестерол оксидаза и пероксидаза. 
 
№ 11559 ЛАБОРАТОРНА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА 
 
Представeнa е изградената мрежова фотоволтаична система, свързана към мрежата на 
университета. Подробно са показани основните дисплеи, от които се отчитат енергийните 
показатели на системата – ток, напрежение, мощност, преди и след инвертора,произведена 
електроенергия. Чрез симулации са определени очакваните средномесечен и годишен 
добив на електроенергия от системата. При натрупване на данни във времето, ще бъде 
направена реална оценка за производителността и ефективността на системата. 
Изградена е автономна лабораторна PV система за захранване на електрически товари с 
малка мощност и постоянно напрежение 12 V. Получени са чрез симулации на 
волтамперните I-V и мощностните  P-V характеристиките за PV панел SP44 при различна 
слънчева радиация. За масив от два такива панела са снети експериментално волтамперна и 
мощноста характеристики. Представената PV система е с отворена структура и към нея 
могат да се добавят нови блокове и устройства (инвертори, DC/DC преобразуватели и др.) с 
различни параметри , както и система за контрол и управление. 
Тези фотоволтаични системи ще се използват за обучение на студентите от магистърската 
специалност „Системи за възобновяема енергия“ на ХТМУ-София и за научно-
изследователски цели, свързани с възобновяеми енергийни източници. 
Разработен е модел на електролизьор с протонно обменна мембрана като част от хибридна 
електрозахранваща система в средата на Matlab/SIMULINK. Проведени са симулации и е 
определено произведеното количество водород. 
Предложена е модифицирана топология на инвертор, подходяща за директно свързване 
към мрежата на фотоволтаици с напрежение по-малко от амплитудата на мрежовото 
напрежение. Предимствата й са по-леко и ефикасно управление поради симетричната 
работа през двете полувълни и значителното намаляване на високочестотните смущения 
поради оформянето на 3 нива, между които става превключването.Друго предимство е 
директното свързване с нулевия проводник, което изключва токове на утечка към земята. 

 
№ 11560 КИНЕМАТИЧЕН И СИЛОВ АНАЛИЗ НА ПЛАНЕТНИ СКОРОСТНИ 
КУТИИ 



 
Демонстрирани са възможностите и приложимостта на метода на въртящите моменти при 
кинематичния анализ на сложни съставни планетни предавки, по-специално скоростни 
кутии. 
Изведени са зависимости за определяне на предавателните отношения на конкретна 
скоростна кутия при работа на различни предавки (скорости). 
Изведените зависимости успешно могат да се използват при оптимизационен анализ на 
разглежданата скоростна кутия.  
 
№ 11561 РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ИЗБОР  
НА ДИСКОВА СПИРАЧКА 
 

Изследван е процесът на спиране на движещи се части и механизми в индустрията с 
помощта на дискова спирачка, като изследването е извършено аналитично.  

От данни в литературата е направена класификация на дисковите спирачки за 
индустрията в няколко групи в зависимост от функциите, които трябва да изпълняват. 
Анализирани са предимствата на дисковите спирачки в сравнение с останалите, използвани 
в индустрията. 

Разработена е методика за избор на конкретна дискова спирачка за индустрията, 
която се основава на два обективни критерия. Единият отчита необходимия момент на 
спиране в зависимост от избраната комбинация спирачни челюсти – спирачен диск. 
Другият критерий проверява дали образуваната и разсейвана по време на спирането 
термична мощност може да се абсорбира в достатъчна степен от спирачния диск. И при 
двата критерия са анализирани и подбрани съответните фактори, оказващи най-силно 
влияние.  

Методиката позволява да се направи обоснован избор и на други конструкции 
дискови спирачки за индустрията.Заложените в работната програма дейности са изпълнени 
успешно. 
 
№ 11563 ВЛИЯНИЕ НА НЕОДИМА И СИЛИЦИЯ ВЪРХУ ФАЗООБРАЗУВАНЕТО И 
ЕЛЕКТРИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА БИСМУТОВ ТИТАНАТ ПРИ НИСКИ 
ТЕМПЕРАТУРИ 
 

Създаден е демо модел на установка за нискотемпературни диелектрични измервания.  
Направено е проучване за влиянието на ниските температури и различните добавки 

върху електричните и диелектрични параметри на бисмутовия титанат и по-специално 
фазата Bi4Ti3O12. 
Проведени са моделни изследвания на електричните и диелектрични свойства на образци 
(стъкла) от системата Bi2O3-TiO2-SiO2-Nd2O3 в температурния диапазон от 300К до 100К, в 
резултат на което е изчислена енергията на активация на релаксацията в зададения 
температурен диапазон  и честота от 40Hz до 1MHz. Установено е, че в изследвания 
температурен интервал релаксация не се наблюдава. Стойностите на енергията на 
активация на релаксацията за кристалните образци е около 0.022eV. 

Допълнително са проведени първоначални експерименти и при високи температури. 
Изчислена е реалната и имагинерна компонента на диелектричната константа – 
диелектрична константа от 300 до 8000, ъгъл на диелектричните загуби около 4х10-4 и 
съпротивление от 1010 до 1013.  

Анализирана е зависимостта на диелектричните характеристики (като диелектрична 
проницаемост и диелектрични загуби) от първоначалния състав и фазообразуването. 
Описано е влиянието на аморфната фаза върху измерените диелектрични параметри. 
Установено е, че влиянието на аморфната фаза е решаващо за увеличението на 
диелектричната константа. 



Всичко това, ни дава основание да заключим, че изследваните нови материали биха могли 
да стоят в основата на едни бъдещи фундаментални изследвания в областта на 
материалознанието. 
 
№ 11564 ИНТЕГРИРАНЕ НА ЛИНЕЙНИТЕ ВИСКОЗНО-ЕЛАСТИЧНИ МОДЕЛИ В 
ЧИСЛЕНИТЕ МЕТОДИКИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕРМО-МЕХАНИЧНОТО 
ПОВЕДЕНИЕ НА СИЛИКАТНИТЕ МАТЕРИАЛИ 
 

За определяне на термо-механичното поведение на силикатните материали е 
създаден алгоритъм за реализиране на числена методика, включващ пресмятания по метода 
на крайните елементи, обобщаващи процесите на формоване, транспортиране, сушене и 
изпичане.  

Създаден е модел за компютърна симулация по предложения алгоритъм и са 
проведени пилотни пресмятания за верификация на модела.  

Анализирано е вискозо-еластичното деформационно поведение на материала при 
всеки от процесите и е изведен ефективен модул на еластичност. 

Конструиран е калъп за пробно тяло, чрез изпитанията на което маже да бъде 
определен ефективният модул на еластичност за конкретен технологичен процес и 
конкретно изделие.  

Създаденият алгоритъм и методика за интегриране на ефективния модул на 
еластичност може да бъде приложен в проектантската практика на фирмите-производители 
на изделия от силикатни материали, което ще бъде потвърдено при наличие на конкретна 
задача от практиката. 
 
№ 11565 МАТРИЧНО СИМВОЛНО ПРОГРАМИРАНЕ НА ПРИНУДЕНИТЕ 
ТРЕПТЕНИЯ НА ЛЕК ЕЛЕКТРОМОБИЛ 
 

Създаден е динамичен модел на лек електромобил, разглеждан като механична 
система от 13 тела с 29 степени на свобода, при отчитане на неговите геометрични, 
кинематични, масови, инерционни, еластични и демпфиращи характеристики и смущаващи 
сили и моменти. 

Определена е дисипативната функция на механичната система.  
Изведена е системата диференциални уравнения, описваща пространствените 

свободни затихващи трептения на механичната система. 
Изведена е системата диференциални уравнения, описваща пространствените 

принудени трептения на механичната система. 
Разработена е програма в среда на математичен програмен продукт за изчисляване на 

пространствените свободни затихващи и принудени трептения на механичната система. 
Със създадената програма е извършено изчисляване на пространствените свободни 

затихващи и принудени трептения на конкретен лек електромобил с водач и трима 
пътници. 

 Получени са аналитични и графични резултати. Анализът на получените резултати 
показва, че са подбрани подходящи демпфиращи елементи, които осигуряват демпфиране в 
рамките на 1 сек. Принудените трептения на водача на лекия електромобил и пътниците са 
в рамките на допустимите от международните стандарти. 

Разработените формули и алгоритми се използват за анализ и синтез при проектиране 
и изследване на лек електромобил, като се отчитат геометричните, кинематичните, 
масовите, инерционните, еластичните, демпфиращите и силовите характеристики на 
механичната система, така, че да се предпазят от вредни вибрации водачът и пътниците. 
 
11615 ОПТИМИЗИРАНЕ НА СЪСТАВА НА ЕЛЕКТРОЛИТА И УСЛОВИЯТА ЗА 
ЕЛЕКТРОХИМИЧНО ПОЛУЧАВАНЕ НА NICOP СПЛАВИ 
 



Основната цел, която си поставихме в тези изследвания беше да се разработи състав на 
електролит и да се определят условията за получаването на NiCoP покрития с високо 
съдържание на Р (над 15-20%), с висока еднородност и корозионна устойчивост. 
Чрез прилагане на метода на динамичните поляризационни зависимости беше определено 
влиянието на всеки от фосфорсъдържащите компоненти ( 33POH  и 22 PONaH ) върху 

кинетиката на отлагане, а с това и самите условия на отлагане. С помощта на тегловен 
метод получихме данни за динамиката на нарастване на покритието с нарастване на 

33POH и 22 PONaH . Чрез прилагане на SEM – метод, придружен от едновременен EDSA-

анализ бяха получени данни за съдържанието на Р в покритията и за тяхната морфология. 
Изследваният електролит позволява  при прилагане на високи температури (80оС) да се 
получават много качествени, блестящи  NiCoP покрития с високо съдържание на Р (до 23-
28%), които  показват много висока устойчивост на разтваряне в киселини. Анализират се и 
данните от рентгено-фазовия анализ, които показват, че NiCoP покрития с високо 
съдържание на Р (над 15-20%) са с аморфна структура.Предстоят изследвания на 
корозионната устойчивост по класическия метод на пълните Тафелови зависимости както и 
определяне на някои механични и магнитни  свойства. Последните методи изискват яснота 
на химическия и фазов състав за което в момента има натрупани данни. 

 
11582 ИЗВЛИЧАНЕ НА ПОЛИФЕНОЛИ И АНТИОКСИДАНТИ ОТ 
ДИВОРАСТЯЩИ БИЛКИ – ПАМУКЛИЙКА И ЖЪЛТ КАНТАРИОН 
 
Изследвана е експериментално екстракцията на реликтовата билка, Cistus incanus, срещана 
изключително в района на Странджа. Варирани са концентрациите на водно-етаноловите 
разтвори, използвани като екстрагент, начинът на разбъркване, начинът на съхранение, 
времето на бране и използване за екстракция на различни наземни части на билката. 
Установено е, че оптималните условия за екстракция са 30 – 50 % етанол, стайна 
температура, смес от различните части на растението, размер на частиците: 0,5-2,0 
mm.,бране през лятото и съхранение в замразено състояние. 
Проведените изследвания показват възможността за използване на билката Cistus incanus 
или памуклийка във фармацията, козметиката или като хранителна добавка. Разширяването 
на информацията за нея ще спомогне растението да бъде включено в регистъра на 
полезните билки, което ще допринесе за неговото опазване. 

 
11584 АНТИБАКТЕРИАЛНА АКТИВНОСТ НА ХИБРИДНИ МАТЕРИАЛИ НА 
ОСНОВАТА НА ХИДРОКСИПРОПИЛ ЦЕЛУЛОЗА И ЦИНК 
 
Синтезираните хибридни материали на основата на HPC с включени цинкови частици 
показват висока антибактериална активнност. Инхибиторните зони, формирани при 
B.subtilis и E.coli, нарастват правопропорционално с увеличаване процентното съдържание 
на цинк. Сравнявайки двата материала, в най-силна степен изследваните щамове се 
инхибират  в присъствие на 5 тегл  % Zn(NO3)2 . При B.subtilis инхибиторните зони са 
значително по-големи в сравнение със зоните при E.coli. Това вероятно се дължи на 
разлика в строежа на клетъчната стена при Г+ и Г- бактерии. 
Основавайки се на метода за определяне на антибактериалната активност на материалите 
чрез построяване на растежни криви, може да обобщим, че B.subtilis е по-силно повлиян в 
сравнение с E.coli. Материалът съдържащ 5 тегл. % Zn(NO3)2 най-силно потиска растежа на 
B.subtilis, в следствие на което не се наблюдават растежни фази. Ефектът на цинка може да 
се характеризира като бактерицидно влияние спрямо изследвания щам B.subtilis. При E.coli 
ефектът на цинка може да се характеризира като бактериостатично влияние, като отново 
материалът с 5 тегл. % Zn(NО3)2 потиска в най-силна степен растежа на бактерията,като 
намалява експоненциалната фаза и културата по-бързо преминава в стационарна фаза. 
Материалите, съдържащи Zn(NO3)2, в по-голяма степен потискат растежа на изследваните 
щамове в сравнение с материалите, съдържащи ZnSO4. B.subtilis е много по-чувствителен 



към хибридните материали при всички изследвани цинкови концентрации в сравнение с 
E.coli. Редукцията в клетъчния растеж достига 100 % още на 3-я час от култивирането, 
докато при E.coli 100 % редукция се наблюдава само при хибридни материали с 5 тегл. % 
Zn(NO3)2 след 24 часа култивиране. Отново хибридният материал Zn(NO3)2 показва по-
високи нива на редукция в броя на образувани колонии в сравнение с хибридните 
материали с участие на ZnSO4 . 
От резултатите получени за двата щама може да се обобщи, че степента на инхибиране на 
тестваните микроорганизми е в пряка зависимост от концентрацията на цинкови частици 
присъстващи в средата както и от времето за контакт между тях.  
Получените хибридни материали на основата на цинк могат да намерят приложение при 
пречистване на отпадъчни води, както и в медицината. 

 
11585 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОЦЕНТНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ЧАСТИЦИ С 
РАЗМЕР ДО 10 µM В ПРОБИ СЪБРАНИ ОТ ВЪЗДУХА ВЪРХУ PUF ФИЛТРИ И 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЛЪТНОСТ НА ФРАКЦИЯТА ФПЧ10 

 
 Определена е концентрацията на фини прахови частици с размер до 10 µm и общ 

прах от атмосферния въздух по тегловен метод при различни условия и на различни 
места в рамките на Столична община; 

 Преброени са фините прахови частици в атмосферния въздух, при различни условия 
на движение на моторни превозни средства; 

 Изведен е модел за изчисляване на концентрацията на фини прахови частици с 
размер до 10 µm в проби от въздух, събрани върху филтри от полиуретанова пяна. 

 
 

11586 РАСТИТЕЛНИ ЕКСТРАКТИ КАТО ПОТЕНЦИАЛНИ ИНХИБИТОРИ НА 
ЛИПОКСИГЕНАЗА ОТ СОЯ 
 
Изолиране на липоксигеназа от соя с цел получаване на моделен ензим с ключово значение 
за възпалителните процеси в клетката. 
Изолирана е липоксигеназа от соев източник чрез изсолване. Ензимната фракция се 
пречиства допълнително с центрофужни епруветки с пропускливост на компоненти от 
сместа с молекулна маса под 60kDa. Получен е препарат с викоса активност 8,0176 U/mg. 
Изследвана е кинетиката на ензимно катализираната реакция с участие на липоксигеназа от 
соя с помощта на спектрофотометър в UV-областта. 
Получени са на алкохолни екстракти, чрез инсталация на Сокслет, от лайка, лук и бакла. 
Изследвана е кинетиката на инхибиране на растителните екстракти върху ензима и са 
определени кинетичните параметри за ензимно катализираната реакция в координати на 
Диксън (1/V=f[I]). Трите изследвани екстракта проявяват смесен тип инхибиране върху 
липоксигеназата. 
Афинитетът на ензима към линоленова киселина е Кm 0,39.10-6 [M]. Най-висока 
инхибиторна активност проявява екстрактът от лайка, където Ki заема стойност от 0,03.10-5 
[M], последвана от екстракта на бакла: Ki 0,89.10-5 [M]. Слабо инхибиращо влияние има 
екстрактът от лук: Ki 1,46. 10-5 [M], където Km нараства до 4,08 [M].Степента на 
инхибиращо действие също се потвърждава и от по-високата скорост на реакцията, 
сравнена със скоростта при ензимния процес при екстрактите от лайка и бакла. 
Всичко това би могло да бъде полезно в бъдеще при третиране на възпалително свързани 
заболявания, като рак, алергии, астма, атеросклероза, множествена склероза, а също и при 
упражняване на контрол върху процесите на стареене на клетката. 

 
11587 РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОД ЗА ЗЕЛЕН СИНТЕЗ НА МЕТАЛНИ 
НАНОЧАСТИЦИ 
 



За изследване на процеса на зелен синтез на сребърни наночастици е разработена 
лабораторна инсталация и изпробвана нова методика. В резултат на провидените 
изследвания са получени разтвори, съдържащи сребърни наночастици -  наблюдавахме 
максимумна спектрофотометричния пик при около 425 nm дължина на вълната, която е 
типична за наличие на сребърни наночастици с характерен размер от 50 nm. Тези резултати 
бяха потвърдени от ТЕМ анализите, проведени впоследствие. 
Синтезираните частици бяха интегрирани във воднодисперсионен лак и овлажняващ 
разтвор. 
Разработен е метод за синтез на сребърни наночастици, с помощта на екстракти от липа, 
лайка, листа от черница и други билки. Проверено е влиянието на различни параметри на 
процеса, най-важни сред тях: съотношение на реагенти, последователност на работа, 
влияние на центрофугиране и филтруване, ултразвуково поле. Синтезираните сребърни 
наночастици проявяват бактерицидни свойства, които предстои и заслужава да бъдат 
изследвани по-обстойно. Доказахме, че предложеният метод за зелен синтез е осъществим 
и дава широки възможности за бъдещи изследвания от практически и научен интерес. 
 

 
11588 ХЕМОМЕТРИЧНИ ТЕХНИКИ ЗА РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА БОТАНИЧЕСКИЯ 
ПРОИЗХОД НА БЪЛГАРСКИ ПЧЕЛЕН МЕД 
 
Проучването на научната литература относно методите за определяне на автентичност и 
качество на пчелен мед продължава и към днешна дата. Наличието на подробен обзор по 
тематиката е необходимо условие за подготвянето на качествени публикации, съдържащи 
получените научни резултати. Въз основа на това проучване бе направен подбор на някои 
класически и интелигентни методи и техники за решаване на класификационни задачи, в 
това число: анализ на главната компонента, линеен дискриминантен анализ, изкуствени 
невронни мрежи и др. През отчетния период беше разработен хаотичен алгоритъм за 
намиране на екстремум на мултимодална функция. Предстои той да бъде модифициран за  
целите на обучението на невронната мрежа. 
Разработени са два вида калибриращи модели за класификация на мед по ботаническия му 
произход : (1) статистически (PC-KMC, PC-NBC, PC-LDA и PC-QDA) и (2) използващи 
софткомпютинг техники (PC-NN). Сравнителният анализ показва, че сред статистическите 
модели най-добре се представя (с най-голяма точност на предсказване) моделът PC-QDA, 
следван от PC-NBC, PC-LDA и най-слабо представящия се PC-KMC. Най-добро 
представяне, по принцип има невронният класификатор. Сравненията са извършени в 
рамките на един и същи вид спектрални характеристики.  Те са абсорбциони (във Vis и UV-
Vis) и флуоресцентни (Vis, с възбуждане при 370 nm, 395 nm и 405 nm). 
Бъдещата работа ще включва: избор на специфични дължини на вълните (в неравни 
интервали) и статистически анализ на значимостта на избраните входове за класифициране 
на пчелен мед; добавяне на нови проби от други видове мед; използване на по-голямо 
разнообразие от софткомпютинг техники (в това число, размити множества, генетични 
алгоритми, изкуствени имунни мрежи и др.); снемане на характеристики в инфрачервената 
област; поленов анализ за уточняване на ботаническия произход в наблюдавания клас; и 
т.н. – всичко с цел да се увеличи точността на класификаторите. 
 
11589 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА В ХИМИЧНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА И 
СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ОПАСНИ ХИМИЧНИ 
ВЕЩЕСТВА 
 
От гледна точка на голям риск за хора, околна среда и материални ценности най-значими 
са получените симулационни резултати по сценарий 1 и сценарий 2. 
Получените по сценарий 1 симулационни резу;лтати с помощта на ALOHA показват, че 
последствията от изтичането и последващата дисперсия в атмосферата на 200 l хидразин 



ще засегнат както производствената площадка на „Топлофикация – Сливен“ ЕАД, така и 
близкоразположените райони с отдалеченост 2.2 km. Tрябва да се има предвид, че тази 
дължина на зоната на неблагоприятно въздействие се дефинира от концентрация на парите 
на хидразина AEGL-1 = 0.1 ppm. При тази стойност на концентрацията на хидразина в 
атмосферата въздействието върху хората е незначително и не е животозастрашаващо. 
По сценарий 2 са оценени последствията от запалването на парите на хидразина. 
Границите на евентуалния пожар ще бъдат на площадката на „Топлофикация – Сливен“ 
ЕАД. Неблагоприятният момент е възможността за възникване на „домино“ ефект, при 
който могат да бъдат засегнати съдове за съхранение на горива от резервоарния парк. Но, 
тук трябва да се има предвид, че мазутът е гориво с висока пламна температура (77 С ÷ 
104 С) и вероятността за неговото запалване е нищожно малка. 

 
11590 ПРЕЧИСТВАНЕ НА РЕАЛНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ИНТЕГРИРАНА 
ЛАБОРАТОРНА СИСТЕМА 
 
За изследване на процесите на пречистване на отпадъчна вода от свинеферма е съставена 
интегрирана лабораторна инсталация, вклчваща три различни по своята същност и 
функции реактори – аеробен реактор, биофилтър и реактор тип влажна зона с 
подповърхностно движение на водния поток. В резултат на провидените изследвания са 
получени отлични резултати по отношение на пречистване на отпадъчната вода от 
съдържащата се в нея биоразградима органика, за което свидетелстват показателите ХПК и 
БПК. Тяхната концентрация намалява от  2049 ± 40.9 до 77.4 ± 1.13 за ХПК, а за БПК – 
съответно от 1037 ± 32.9 до 24.8 ± 0.7. Амониевият азот, представляващ сериозен за 
околната среда замърсител също отстранен от отпадъчната вода в максимална степен. 
Полученият в резултат на протичащата денитрификация в лабораторната инсталация 
нитратен азот не е напълно отстранен от отпадъчната вода. Установено е, че за успешното 
му отстраняване трябва да бъдат създадени добри анокси условия, както и да се добавя 
допънително количество органичен въглерод, необходим за нормалното функциониане на 
денитрифициращите бактерии. Анализът на получените резултати показва, че така 
изградената лабораторна инсталация е ефективна за отстраняване на органичните 
замърсители от отпадъчните води, генерирани в животновъдството. Получените резултати 
могат да бъдат използвани при изграждането на малки локални пречиствателни инсталции 
в животновъдни ферми при подходящо мащабиране. 
 
11617 ИЗБОР НА ФОРМА НА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА 
ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ 
 
В резултат на извършения анализ е установена  връзката между развитието технологиите за 
производство на облекло и конструкцията на облеклото, материалната база и оръдията на 
труда. Изяснени са типовете производства използвани при производството на облекло от 
текстил и е посочено приложението на всеки тип в настоящия момент. Уточнени са 
предимствата и недостатъците на транспортните устройства използвани за предвижване на 
детайлите до отделните работни места и е предложено въвеждането на груповата и 
предметната форми за организация на производството в цеховете за разкрояване и 
конфекциониране на облекло от текстил. 
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НАУЧЕН ПРИОРИТЕТ №3 
ИЗСЛЕДВАНИЯ С НАУЧНО И НАУЧНО–ПРИЛОЖНО ЗНАЧЕНИЕ В 

ХИМИЧНИТЕ НАУКИ. 
 

№ 11518 IN VITRO БИОАКТИВНОСТ И БИОСЪВМЕСТИМОСТ НА НОВИ 
СТЪКЛОКЕРАМИКИ В СИСТЕМАТА CaO-SiO2-P2O5 С ИЛИ БЕЗ ДОБАВКИ 
 

1. Синтезирани са две нови стъкло-керамики в системата CaO-SiO2-P2O5-MgO, след 
термично третиране на сушените гелове при 1200оС в продължение на 2 часа.  

Изследвани са с помощта на рентгенова дифракция (XRD), Инфрачервена 
спектроскопия (ИЧС-IR spectroscopy ) и Сканиращ електронен микроскоп (СЕМ) преди и 
след престояването им в разтвор на TRIS-HCl буфер в продължение на 14 дни: 

- XRD методът показва присъствие на витлокит и кристобалит в образеца със 
състав на основните компоненти  Ca+Mg/Si+P=1 и присъствие на 
силикокарнотит, акерманит и мервинит в образеца със състав на 
компонентите Ca+Mg/Si+P = 2.18. 

- ИЧС на двата синтезирани и изследвани образеца показват присъствие на 
основните абсорбционни максимуми, характерни за образците. 

- СЕМ на термично третираните образци показва формирането на 
хетерогенна повърхност с различна морфология. 

2. След потапяне на синтезираните образци в TRIS-HCl буфер в продължение на 14 дни 
XRD анализът не показва присъствие акерманит и мервинит. От друга страна, ИЧС 
анализът на образците, преминали теста в буфера, показва присиствие на 
характеристичните ивици за карбонат апатит, формиран на пъвърхността на образците след 
14 дневно престояване в разтвора на TRIS-HCl буфер, което е потвърдено с XPS анализ. 
От направено изследване може да се заключи, че получените и изследвани стъкло-
керамики биха могли да се използват като костни импланти в костно-ретенеративната 
медицина. 
 
№ 11593 ИЗУЧАВАНЕ НА СЪСТАВА НА АНОДНИ ФИЛМИ ВЪРХУ АНТИМОН В 
ЗАВИСИМОСТ ОТ КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА ЕЛЕКТРОЛИТА 
 
Получени са анодни филми върху антимон във водни разтвори на оксалова киселина, с 
концентрации вариращи от 0.001Moldm-3 до 0.05Moldm-3. Снети са техните инфрачервени 
отражателни спектри. Избран е пик, чиято площ е чувствителна към концентрацията на 
електролита. Снета е зависимостта на площта на този пик от концентрацията. Построена е 
калибровъчна крива за зависимостта на площта на пика от количеството антимонов оксалат 
в смес от антимонов оксалат и антимонов оксид. С помощта на тези две зависимости е 
построена зависимостта на състава на слоя (количеството антимонов оксалат) от 
концентрацията на формиращия електролит. Получените резултати обясняват промяната на 
диелектричните свойства (широчина на забранената зона, коефициент на пречупване и 
евентуално на пробивното напрежение) на анодните филми върху антимон, получени във 
водни разтвори на оксалова киселина с промяната на концентрацията на електролита. 
Снети са оже спектрите на анодни филми върху антимон. Снети са профилите на 
дълбочинно разпределение на антимона и кислорода. 
 
№ 11608 КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ. ОЦЕНКА НА КИСЛОРОДНОТО 
СЪДЪРЖАНИЕ В НЕМОНОФАЗНИ СВРЪХПРОВОДИМИ МАТЕРИАЛИ 
 
Получени са високотемпературни купратни композитни материали от типа: YВamCu1+mOy 
(m = 3, 4) с повече от една фаза, чрез класическа керамична технология, чрез вариране на 
изходния номинален състав. Установено бе, че получаването на ВaCuO2 фазата  не 
повлиява свръхпроводимте свойства на керамиката. По този начин е постигнато 



намаляване на количеството на елемента итрий, с цел икономически ефект, а в същото 
време се запазват свръхпроводимте свойства на керамиката както в известния монофазен 
YВa2Cu3Oy образец. Доказателство за запазване на свръхпроводимостта на изследваните 
композити е тяхното физично и химично охарактеризирани чрез SEM, EDX, XRD и 
„мокри“ аналитични методи. Кислородното  съдържание в  посочените композитни 
материали бе определено чрез модификация на спектрофотометричния метод, използващ 
измерването на абсорбцията на съединението I3¯-скорбяла и резултатите бяха сравнение с 
тези, получени от X-ray анализа. Приложеният спектрофотометричен метод е чувствителен, 
точен, даващ възможност да се определи кислородното  съдържание както в монофазен 
така и в образци с повече фази. Стандартното отклонение на получените за всяка 
анализирана проба резултати е около 2%. Всички анализирани проби не показаха промяна 
на свръхпроводимите и магнетични си свойства след престой в алкална електролитна вана 
(7М КОН). Изключителната стабилност на съединенията в силно алкален разтвор би 
помогнало за бъдещото им приложение в батерии със електроди от свръхпроводим 
материал. 
 
№ 11595 ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОРГАНИЧНИ НАНОРАЗМЕРНИ 
ФИЛМИ ЗА ЕЛЕКТРООПТИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ* 

 
За постигане на целите, надграждане и мултиплициране на резултатите от проекта са 
използвани изследователски техники и подходи, които съответсват на световната 
тенденция за развитието на органичната електроника. Използвана е вакуумна инсталация с 
напълно автоматизирана и контролирана система за налягане и температура, регулиране на 
потоците на изпарение. Такава инсталация е използвана в Института по Оптични 
Материали и Технологии (ИОМТ) в БАН и Brno University of Technology, Faculty of 
Chemistry-Laboratory of Organic Electronics and Thin Films, Brno Czech Republic. Използван 
UV-VIS спектрометър с интегрираща сфера, което позволява да бъдат снемани спектри, 
както из разтвор, така и в наноразмерен филм върху подложката. За повърхностната 
морфология на филмите ще използваме СЕМ и ТЕМ, които са налични в ИОМТ-БАН. 
Направата и тестването на оптични устройства с потенциално приложение ще бъде 
осъществено в ИОМТ-БАН. За проектните изследвания са използвани още ЯМР 
спектрометрия, Спектрофлуориметрия, Профилометър (за определяне на дебелините на 
слоя) и др. В ХТМУ е проведена синтезата и пречистването на азохромофорите.  
Получени резултати 
Въз основа на проведените експерименти и изпълнението на главната и специфичните цели 
на проекта са получени следните резултати: 
 Синтезирани и охарактеризирани три типа 4-амноазобензенови производни с 

потенциално електрооптично приложение; 
 Проведени са квантово-химинични и термодинамични изчисления за предсказване 

на фотохромните свойства на молекулите. 
 Изследвана е кинетиката на фотоизомеризация на азо хромофорите и техния 

солватохромизъм в различни по полярност разтворители.  
 Вакуумно отложени наноразмерните филми от 4-амноазобензеновите производни с 

изследвани спектрални и оптични свойства; 
 Определени спектрални, оптични, повърхностни свойства на азодиимидите; 
 Участие в две конференции; 

 
№ 11596 „ЗАЩИТА НА НИСКОВЪГЛЕРОДНА СТОМАНА ОТ КОРОЗИЯ В 
КИСЕЛА СРЕДА С ИНХИБИТОРИ” * 
 
Инхибиторната активност на три органични съединения, синтезирани за целта е изследвана 
за първи път. За да могат да се съпоставят надеждни резултати за инхибиторния ефект са 
използвани три експериментални метода за анализ. Резултатите от трите метода са 



съпоставени и показват сходимост на защитния ефект. Изследвана е зависимостта на 
инхибиторната активност от концентрацията на съединенията и са представени графични 
зависимости. Установено е, че OS и SS имат близки, много добри защитни свойства при 
сравнително ниски концентрации. Те биха могли да намерят практическо приложение при 
киселинното байцване преди галванизиране след допълнителни изследвания. 

 
№ 11597 РАЗРАБОТВАНЕ НА АНАЛИТИЧЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
СЪСТАВА НА ОТРАБОТЕНИ НИТРИРАЩИ КИСЕЛИННИ СМЕСИ * 
 
Разработена е методика за определяне на състава на киселинна нитрираща смес, основана 
на редоксиметрично остатъчно титруване на нитратни йони в сярнокисела среда и утаечно 
директно титруване на сулфатни йони в присъствие на нитратни йони. Разработен е 
алгоритъм за изчисляване на резултатите от анализа. Определена е точността и 
прецизността на метода: аналитичният добив за азотна киселина е (98,91 ± 0,89) %, а за 
сярна киселина е (100,5 ± 1,4) % (n = 3, P = 95 %). Сравнени са резултатите за състава на 
отработена нитрираща киселинна смес, получени по разработения метод и чрез стандартен 
метод. Резултатите статистичеки съвпадат. Стандартният метод за определяне на състава 
на нитрираща киселинна смес, използван в заводската лаборатория, има следните 
недостатъци: продължителна подготовка на пробата за отстраняване на азотна киселина; 
индиректно определяне на съдържанието на азотна киселина и на вода чрез изчисление, 
което прави определението несигурно и силно повлияно от системни и случайни грешки. 
Методиката, разработена в този проект, е основана на определяне на нитратни йони в 
сярнокисела среда и определяне на сулфатни йони в нитратсъдържаща среда, което 
позволява да бъде избегнат етапът на разделяне на компонентите. В резултат, времето за 
анализ е значително намалено: от над два часа при класическата методика до 20 минути в 
този метод. Съдържанието на азотна и сярна киселина се определя експериментално, което 
значително повишава надеждността на резултатите. В този метод съдържанието на вода се 
изчислява от данните от директните определения на азотна и сярна киселина, което 
повишава точността и надежността на резултата.  Допълнително предимство е ниската цена 
на анализа, достъпните и лесни за използване прибори и инструменти, възможността за 
приложение в автоматитични устройства за титруване.   
 
№ 11598  „ЕЛЕКТРОННА ПРОВОДИМОСТ ПО ВРЕМЕ НА ГАЛВАНОСТАТИЧНО 
ФОРМИРАНЕ НА АНОДНИ ОКСИДНИ ФИЛМИ ВЪРХУ АНТИМОН“* 
 
Изследвана е кинетиката на формиране на анодни филми върху антимон в разтвори на 
оксалова киселина. Направена е оценка на токовете, протичащи по време на 
галваностатичното анодиране. Чрез анализ на протеклото количество електричество за 
формиране и разтваряне на филма, е изчислен товарът, дължащ се на електронната 
проводимост. Също така е определена и ефективността на образуване на филмите. 
Тези резултати подсказват, че при приложените експериментални условия тоталният ток 
(Jtotal) вероятно има и електронна компонента (Je). Освен това, стойността на (Je) нараства с 
намаляване на тоталната плътност на тока (Jtotal). Наличието на електронна компонента в 
тоталния ток поддържа идеята, че анодния филм върху антимон притежава 
полупроводникови свойства. Необходимо е да се отбележи, че по време на процеса на 
формиране на оксидните филми върху други вентилни метали, при определени условия, 
също се наблюдава електронна проводимост. 
Получените резултати дават възможност да се подберат оптималните условия, при които 
формираните филми имат подходящи за приложение дебелини. 
 
№ 3DHN11599  СИНТЕЗ НА НОВИ НИСКОМОЛЕКУЛНИ ПРОИЗВОДНИ НА 
АМИНОКИСЕЛИНИ КАТО ДОБАВКИ КЪМ КОЛОИДНИ СИСТЕМИ * 
 



След подробен литературен анализ и на базата на експериментална дейност е разработен 
подход за синтез на нови органични съединения от сериите  N,N’-бис(алкил- L-аспаргил( 
OBzl))-1,6-диаминохексан и N,N’-бис(алкил- L-аспаргил)-1,6-диаминохексан. Получени са 
4 нови неописани досега в литературата съединения, в които в ролята на алкил са 
отатъците миристил и каприл.   Синтезите са проведени в разтвор, чрез прилагане на 
стандартни подходи за образване на пептидни връзки. Всички нови съединения са с 
близначна структура. Две от съединенията, а именно N,N’-бис(миристил- L-аспаргил( 
OBzl))-1,6-диаминохексан и N,N’-бис(миристил- L-аспаргил)-1,6-диаминохексан са  
охарактеризирано спектроскопски и с елементен анализ, останалите две  са в процес на 
очистване, за да са коректни и данните от спектралния анализ. Получените съединения са 
част от серия нови повърхностно активни вещества (ПАВ) с близначна структура, чиито 
повърхностни свойства ще бъдат изучени и сравнени. На този етап само за 1 съединение 
има проведени някои измервания на повърностната  активност, за целта е измерено 
повърхностното налягане в монослой  (Лангмюиреова вана). Проведени са експерименти и 
за влиянието на същото съединение  върху кристализацията на моделния белтък лизозим.  
Получените до сега данни показват че при наличие на изследваната добавка лизозима 
образува кристали при по-ниски пресищания отколкото в контролните разтвори (без 
добавка). Тези резултати трябва да се потвърдят както за същия моделен белтък, така и да 
се сравнят с влиянието на добавката върху кристализацията на други моделени белтъци.  
 
№11600 ДИЗАЙН, СИНТЕЗ И ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ЛИНЕЙНИ ПЕПТИДИ С 
ПОТЕНЦИАЛНО ПРОТИВОТУМОРНО ДЕЙСТВИЕ 

 
Синтезирани са нови линейни соматостатинови аналози и по-конкретно - модифицирани 
аналози на BIM 23052. За изследване връзката структура-биологична активност са 
синтезирани серия от  нови аналози, в които треонин, разположен в позиция 6 е заменен с  
конформационно запречени неприродни аминокиселини, за стабилизиране на 
необходимата за активността  структура. Синтезирани са и нови аналози  с модификация в 
N-позиция с 3-карбокси фенил борна киселина за да установим влиянието на бора върху 
биологичната активност. Синтезите са извършени чрез твърдофазен метод за пептиден 
синтез. Получените съединения са изследвани за in vitro цитотоксичност спрямо човешките 
туморни клетки. Установена е много добра активност и селективност. Получените 
резултати могат да бъдат приложени за създаване на нови противотуморни средства. 
 
№11601 “ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ СТАБИЛИТЕТНИТЕ КОНСТАНТИ НА 
КОМПЛЕКСНИТЕ СЪЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ ТИТАНИЛОКСАЛАТ И ТАНИНОВА 
КИСЕЛИНА ПРИ РН 4 И ИЗЛИШЪК НА ЛИГАНД“ 
 
Изследвана е комплексобразувателната равновесна реакция между титанилоксалат и 
танинова киселина по метода на молните отношения. 
Построени са пет зависимости абсорбция на фотони от комплексите – отношение на 
концентрациите на лиганда танинова киселина и комплексообразувателя титанилоксалат за 
концентрации на титанилоксалат  от 5.05х10-5 до 1.21х10-4mol/l при рН 4 и дължина на 
вълната, λ = 368nm. Ходът на кривите на насищане, изчислените равни стойности на 
моларната абсорбируемост в излишък на комплексообразувател (ε±Δε = (1.84±0.05)х104 
l.mol-1.cm-1) в излишък на лиганд (ε±Δε = (1.84±0.06)х104 l.mol-1.cm-1), както и методът на 
Job’s, доказаха образуването на един комплекс със състав: титанилоксалат : танинова 
киселина = 1:1. 
      Доказан е механизмът на комплексообразуване. За целта е изчислена равновесната 
константа, К = 10.5, на заместителната реакция на комплексообразуване от кривите на 
насищане при отношение на концентрациите на лиганда и комплексообразувателя от 0.75 
до 1.25. В резултат е намерено, че разнолигандният комплекс съдържа една оксалатна 
група и един танинов анион. 



      Технологичните изследвания за приложението на комплекса в катедра „Текстил и 
кожи“ показват дъбещо и багрещо действие, антибактериална активност и 
физикомеханични показатели на готовите кожи, отговарящи на изискванията на БДС.  
       Изведени са: уравнението на кривата  на насищане, абсорбция на фотони- 
концентрации на лиганда и комплексобразувателя и изразът за стабилитетна константа, 
като функция на абсорбцията на комплекса, моларната му абсорбируемост и отношението 
на концентрациите на лиганда и комплексообразувателя за всяка експериментална точка от 
параболичната област на кривите. Доказано е с методите на математическата статистика, че 
условната степенна стабилитетна константа на комплексното съединение титанилоксалат – 
танинова киселина  е lgK ± ΔlgK = 5.2 ± 0.1 при рН 4,  условната стабилитетна константа на 
комплекса е lgβʹ = 9.52. Стабилитетните константи на съединението имат стойности 
съответно:   lgK = 5.9 и lgβ = 13.9 и се характеризират като стабилен комплекс с оранжево-
червен цвят. 

 
№ 11602 ЯМР ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ 
ЕКСТРАГЕНТИТЕ ПРИ ТЕЧНОСТНАТА ЕКСТРАКЦИЯ НА 4F-ЙОНИТЕ 
 
Въпросът относно евентуално взаимодействие между екстрагентите при синергентана 
екстракция на металите и неговото влияние е възникнал непосредствено с първите 
проведени изследвания в тази област. Въз основа на проведените от нас експериментални 
изследвания и направеният детайлен литературен обзор бе установено еднозначно, че ако 
има наличие на синергизъм, взаимодействието между екстрагентите  не влияе на процеса 
на екстракция на металите. Подобно взаимодействие е повлияно силно от природата на 
използваните лиганди, концентрации, вид на разтворителя и състав на водната фаза не само 
от експерименталните условия, оптимални или не.  
 
№ 11603  СИНТЕЗ НА ТВЪРДИ РАЗТВОРИ С БЛЬОДИТОВ И КРЬОНКИТОВ ТИП 
СТРУКТУРИ, NA2ZN1-XCUX(SO4)24H2O И NA2CU1-XМX(SO4)22H2O., СТРУКТУРНИ, 
ТЕРМИЧНИ И СПЕКТРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
 
ададен състав. Установено е, че цинковите йони не се вклюват в кристалите на медния 
крьонкит поради силната деформация на медните октаедри като следствие от ефекта на Ян-
Телер. Простите соли Na2Zn(SO4)24H2O и Na2Cu(SO4)22H2O, а така също и твърдите 
разтвори са охарактеризирани чрез прахова рентгенова дифракция, вибрационна 
спектроскопия, електронен парамагнитен резонанс, TG-TDA-DSC методи. Установено е, че 
включените в кристалите на бльодита медни йони не променят параметрите на 
елементарните клетки на твърдите разтвори поради буфериращия ефект на натриевите 
йони. Показано е, че степенната дехидратация на цинковия бльодит се дължи на 
структурната разлика на водните молекули. При термичната дехидратация на твърдите 
разтвори се запазва монофазността на системата.  
 
№ 11604 СИНТЕЗ, СПЕКТРАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, АБСОРБЦИЯ-ЕМИСИЯ, 
ФОТОПРОВОДИМОСТ И ЕЛЕКТРИЧНИ СВОЙСТВА НА 1,10-ФЕНАНТРОЛИН, 
ПРОИЗВОДНИТЕ МУ И ТЕХНИТЕ КОМПЛЕКСИ ВЪВ ВИД НА ТЪНЪК ФИЛМ 
За изследване свойствата на производни на 1,10-фенантролин във вид на тънък слой, е 
синтезиранана и спектрално доказана шифова база на 5-амино-1,10-фенантролин и 
терефталов алдехид. С нейна помощ ще бъдат получени метални комплекси или 
координационни полимери, които да бъдат отложени във вид на тънък филм, на който 
после да се изследват физичните свойства.  
 
№ 11605 КИНЕТИКА НА ФОРМИРАНЕ И ЕЛЕКТРИЧНИ СВОЙСТВА НА 
НАНОПОРЬОЗНИ ОКСИДИ ВЪРХУ ТИТАН 

 



За изследване на процесите на анодно окисление на Ti в електролит етилен гликол, 
съдържащ 0.6 M H2O и 0.11 M NH4F, бяха проведени редица изследвания с цел 
установяване влиянието на редица фактори и подбор на най-подходящ режим на работа. 
Изследванията са проведени в потенциостатичен режим при 20 V за 1-6 h и при смесен 
галваностатично - потенциостатичен режим при две плътности на тока (2 mA/cm2 и 5 
mA/cm2). Получените стойности на плътността на тока са съпоставими с представените в 
литературата. Поради по-добрата възпроизводимост на кривите, получени чрез комбинация 
от галваностатичен и потенциостатичен режим, както и по-лесното изпълнение на този тип 
смесен режим в индустриални условия, той е предпочетен за получаване на нанопорьозни 
оксиди. Анализът на получените резултати показва нарастване на плътността на тока с 
увеличаване на формиращото напрежение и на температурата, което показва по-високи 
скорости на протичане на процеса. Порьозността на получените оксидни филми намалява с 
времето на анодиране и формиращото напрежение и не зависи значимо от типа на 
използвания електролит. Кривите капацитет-потенциал в Mott-Schottky координати се 
характеризират с нарастване на C-2 с потенциала, в съгласие с наличието на изтощен слой в 
n-тип полупроводник (TiO2), като тяхната нелинейност е успешно интерпретирана  чрез 
ниско енергийното приближение на теорията на границата аморфен 
полупроводник/електролит. Потенциалът на плоските зони намалява с увеличаване на 
формиращото напрежение, което може да се свърже с нарастване на дебелината на 
оксидите и съответно на тяхната диелектрична част. Плътността на донорните състояния N 
също намалява с увеличаване на формиращото напрежение при бариерните филми, докато 
остава практически независима от него за нанопорьозните каталитични материали.  
Плътността на донорните състояния в нанопорьозните филми е около 5-50 пъти по-висока 
в сравнение с бариерните филми, което демонстрира тяхната значително по-висока 
електронна проводимост, дължаща се на формиране на повърхностни състояния на пренос 
на товар на границата нанопорьозен слой/електролит. Резултатите показват сравнително 
слабо влияние на състава и концентрацията на формиращия електролит върху 
електричните и електрохимични свойства на оксидите, което показва, че стабилни и 
възпроизводими титанови оксиди ще се получават и в индустриални условия. 

 
№11606 СИНТЕЗ, ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ ТЕРМИЧНОТО 
РАЗЛАГАНЕ НА НОВИ БИСМУТОВИ КОМПЛЕКСИ С 4-
ИЗОПРОПИЛБЕНЗЕНСУЛФОНОВА КИСЕЛИНА И НЕЙНИ ПРОИЗВОДНИ, С 
ОЧАКВАНА АНТИБАКТЕРИАЛНА АКТИВНОСТ   
 
Проучени са оптималните условия за синтез на съединения на Bi(III) с 4-
етилбензенсулфонова киселина (производна на р-изопропилбензенсулфоновата киселина), 
а също и р-хидроксибензенсулфонова киселина. Процесът на получаване на комплексите 
включва взаимодействие между Bi2O3 и Bi(NO3)3 , със съответните киселинни аниони във 
водна среда, при повишена температура. Получените продукти са охарактеризирани с 
помощта на класически и съвременни методи за структурен анализ. За осъществяване на 
поставените цели са приложени и оптимизирани подходящи методи за синтез, анализ и 
изследване термичните свойства на получените съединения. Използването на техники като 
елементен анализ, FTIR, XRD и др., даде възможност да бъдат идентифицирани техните 
състав и структура. На основа на микробиологични тестове следва да бъдат проучени 
бактерицидните, бактериостатичните, както и други антимикробни свойства на 
новосинтезираните комплекси. Антитуморната им активност следва да бъде изследвана 
върху човешки клетъчни линии.   
Проведените изследвания върху взаимодействието на Bi(III) с воден разтвор на р-
етилбензенсулфонова киселина (производна на р-изопропилбензенсулфоновата киселина), 
при стайна и повишена температура, рН 0.5, непрекъснато разбъркване и в продължение на 
две седмици, доведоха до оптимизиране условията за синтез – намиране на най-
подходящите моларни съотношения на изходните вещества, температура и концентрация. 



Полученият при стайна температура сивобял твърдофазен продукт, показва идентичен на 
получения при 85C FTIR спектър. Наблюдават се ивиците на 4-дисубституирано 

бензеново ядро, метилова и метиленова групи, както и на SO3
-
 и ОН

-
 групи. Резултатите от 

проведения елементен анализ показват наличие на 10.0 % въглерод, 1.1% водород и 4.8% 
сяра, което потвърждава наличието на органична компонента в комплекса. Изследването на 
продукта чрез рентгенова дифракция (XRD) показа както наличието на неидентифицирана 
фаза, така и присъствие на известната фаза Bi2O(OH)2SO4. 
Като резултат от взаимодействието на Bi(NO3)3 с воден разтвор на                                   р-
хидроксибензенсулфонова киселина, при повишена температура, рН 0.5, непрекъснато 
разбъркване и в продължение на две седмици, е получен прахообразен продукт с 
нехарактерен тъмножълт цвят. Продуктът е изследван посредством FTIR и XRD-анализи. 
FTIR спектърът на продукта (Фиг. 2) показва характерните абсорбционни ивици на ОН-
група, на връзките С=С в бензеновото ядро, на р-дизаместено бензеново ядро, както и на 
SO3

- групата. XRD спектърът на продукта (Фиг. 3) не показва наличието на известна фаза, 
съдържаща бисмут, което дава основание да се счита, че продуктът е нов. Установено е 
наличието на аморфна компонента, което затруднява определянето на параметрите на 
кристалната решетка и индексирането. 

 
№ 11607 СИНТЕЗ И ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА НОВИ ЕНДОМОРФИНОВИ 
АНАЛОЗИ, КАТО ПОТЕНЦИАЛНИ ПРОТИВОБОЛКОВИ СРЕДСТВА 
 
През отчетния период бяха синтезирани и охарактеризирани нови N-модифицирани аналози 

на ендоморфин-1 и ендоморфин-2 съдържащи борен остатък, селективни агонисти на μ-

опиоидния рецептор. За да увеличим устойчивостта спрямо ензимно разграждане, всички 

новосинтезирани пептиди са като C- крайни амиди. За първи път бе въведeн борен остатък 

в невропептиди от този вид. Ендоморфиновите аналози бяха получени чрез твърдофазен 

пептиден синтез. Получените крайни деблокирани продукти пречистихме чрез 

високоефективна течна хроматография, като използвахме градиентно елуиране. Пептидите 

доказахме чрез електроспрей йонизационна мас-спектрометрия и определяне на 

специфичните ъгли на оптично въртене. 

След провеждане на in vitro биологични тестове ще бъде оценено влиянието на 
направените модификации в пептидната верига и установена връзката структура-
биологична активност. 

 
№ 11609 НОВИ ДИЕЛЕКТРИЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА РЕЗОНАТОРИ РАБОТЕЩИ 
ПРИ СВРЪХ ВИСОКИ ЧЕСТОТИ 
 
Получени са керамични материали със състав: х(LaNdAlO3)-yTiO2+1%B2O3, където х=0.45, 
y=0.55; х=0.55, y=0.45; х=0.65, y=0.35; х=0.75, y=0.25 mol при температурен режим на 
изпичане Тcal=1380, 1430 и 1480°С и x(LaCeAlO3)-yTiO2+1%B2O3 при Тcal=1400, 1450 и 
1500°С. Изследвани са най-важните микровълнови характеристики при честота 9-10 GHz.  
Системата със състав 0.55(LaNdAlO3)-0.45TiO2+1%B2O3 при Тcal= 1480°С притежава r=33.1 
и Qxf= Qxf=52150. 
Системата със състав 0.30(LaCeAlO3)-0.70TiO2+1%B2O3 при Тcal= 1500°С притежава 
диелектрична проницаемост r=30.3 и Qxf=47200.  
С нарастване температурата на изпичане на керамиката относителната диелектрична 
проницаемост и качествения фактор нарастват. Малки субституции на Nd3+ и Се3+ 



подобряват качествения фактор и плътността на материала, но влошават диелектрична 
проницаемост. 
Материалите с описаните по-горе данни са подходящи както за микровълнови резонатори, 
така и за подложки на хибридни интегрални схеми.  
 
11610 ОСНОВНИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА НА КАЛАЙ-КОБАЛТОВИ 
ПОКРИТИЯ ОТЛАГАНИ ОТ СИЛНО АЛКАЛЕН СТАНАТЕН ЕЛЕКТРОЛИТ С 
ПОСТОЯНЕН ТОК 
 
Чрез рентгено-дифракционен анализ са охарактеризирани структурата, фазовия състав и 
текстурата на отлагани с постоянен ток ниско (под 0,1 т. % Со), средно (5 – 6 т. % Со) и 
високо (над 6 т. % Со) легирани калай-кобалтови покрития от силноалкален станатен 
електролит. Установено е, че първите два вида са с кристална структура, а тертият е 
типично аморфно покритие. Определeн е фазовият състав на ниско и среднолегираните 
покрития, като е регистрирано наличието на следните фази: βSn, Co3Sn2, CoSnO3. 
Ориентацията на βSn фаза е смесена като се наблюдава силен рефлекс по [211], наред с 
него е налице такъв и по [311]. При сернолегираните покрития се наблюдава ориентция 
още и по [101] и [200]. Освен структурата са съпоставени и редица други по-важни физико-
механични свойства като повърхностна морфология, отражателна способност, 
микротвърдост, вътрешни напрежения на ниско и високолегираните Sn-Co сплави. 
Установено е, че нисколегираните се отнасят към групата на покритията с 
„микрокристална структура” (Ra = 0,4 μm), отлагат се матови, притежават ниски вътрешни 
напрежения  ( = 50÷60 kg/cm2)  и   микротвърдост  (Н = 20÷30 kg/mm2). В сравнение с  тях 
високолегираните са аморфни, отлагат се като полублестящи (ОС = 50÷55 %), 
микротвърдостта им нараства 7 пъти, а вътрешните напрежения – 10 пъти, но последните 
остават значително (близо 20 пъти) по-ниски при една и съща дебелина в сравнение с тези 
на декоративните блестящи хромени покрития. Среднолегираните калай-кобалтови 
покрития притежават  два пъти по-ниски вътрешни напрежения спрямо тези на 
високолегираните, а спрямо нисколегираните тяхната микротвърдост е също толкова пъти 
по-висока, което ги прави подходящи за замяна на сребърните покрития. 

 
11611 СИНТЕЗ И ФОТОФИЗИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА НОВИ ВОДОРАЗТВОРИМИ 
1,8-НАФТАЛИМИДИ С ХЕМОСЕНЗОРНИ СВОЙСТВА  
 
Разработен е нов метод за получаване на водоразтворими 1,8-нафталимиди чрез 
въвеждането на амидоаминови вериги в молекулата. Синтезирани са 4 нови 1,8-
нафталимидни хемосензори, притежаващи амидоалкиламинови рецепторени фрагменти. 
Структурата на получените продукти е потвърдена с помоща на IR и 1H-NMR 
спектроскопия. Установено е, че благодарение на амидоалкиламиновите рецепторни 
фрагменти новияте флуорофори притежават отлична водоразтворимост. Проведено е 
фотофизично изследване на новите нафталимиди, в рписъствие на гост катиони при 
различно рН на средата във воден разтвор. Установено е, че то може да служи като 
ефективен хемосензор за откриване на протони, Cu2+, Hg2+ и хидроксилни йони. Въз основа 
на хемосензорните свойства на синтезираните продукти са конструирани молекулни 
логически схеми: молекулен дигитален компаратор и Disabled-INH gate. 
 
11612 ДИЗАЙН И СВОЙСТВА НА МОДИФИЦИРАН БИОАДСОРБЕНТ ЗА 
ОЧИСТВАНЕ НА ТЕЧНИ  
 
За целта на изследването е получен биоадсорбент от пиролизирани при 480С оризови 
люспи. Подготвени са моделни горива от тиофен в октан с различни концентрации. 
Разработени са методики за провеждане на адсорбционните изследвания при  динамични 
условия. Определени са оптималните условия за провеждане на адсорбционните 



изследвания. Разработени са методики за модифициране на люспите с алкална смес от 
натриев карбонат и хидрокарбонат, цинк-амонячен разтвор и концентрирана азотна 
киселина. Анализът на получените резултати показва, че степента на десулфуриране на 
моделни горива, съдържащи тиофен зависи от съдържанието на сяра в горивото и 
съотношението адсорбент/гориво. Степента на десулфуриране нараства с увеличаване на 
съотношението адсорбент/гориво и намаляване на изходното съдържание на сяра в 
горивото. Адсорбционният капацитет на пиролизираните оризови люспи по отношение на 
тиофен зависи от съдържанието на сяра в горивото и съотношението адсорбент/гориво. 
Адсорбционният капацитет нараства с намаляване на съотношението адсорбент/гориво и 
нарастване на съдържанието на сяра в горивото. Най-висока степен на извличане на сяра от 
моделна смес имат  активирани с  натриева основа адсорбенти, както и модифицирани с 
ZnO пиролизирани люспи, на които предварително е отстранен SiO2. Активирането на 
изходните пиролизирани оризови люспи с азотна киселина  и модифицирани с ZnO води до 
намалява степента на адсорбция. Пиролизираните оризови люспи са подходящи като 
адсорбенти за отстраняване на тиофен от нефтени горива със съдържание на сяра под 1000 
ppm. 
 
11613 ДИЗАЙН, СИНТЕЗ И ФАРМАКОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПИРОЛОВИ 
СЪЕДИНЕНИЯ С АМИНОКИСЕЛИНЕН ОСТАТЪК 
 
Синтезирани са седем нови пиролови съединения, съдържащи в молекулата си 
аминокиселинен остатък. Те са подложени на фармакологичен скрининг за определяне на 
аналгетичната им активност. Първоначалните резултати показват, че някои от изследваните 
съединения проявяват съизмерим и дори по-висок аналгетичен ефект, сравнено с 
използваната контрола Метамизол. 
Тези новосинтезирани съединения, които могат да се причислят към класа на 
нестероидните противовъзпалителни средства, се очертават като перспективни съединения 
в търсенето на нови лекарствени средства за борба с възпалителните процеси. Те подлежат 
на по-нататъшни задълбочени фармакологични изпитания за детайлното оценяване на 
тяхната селективност и странични ефекти. Проведените тестове са надеждна основа за по-
нататъшни изследвания с оглед търсенето на механизмите, участващи в противовъз-
палителните и противоболковите ефекти на изследваните съединения. 
 
11614 СИНТЕЗ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА НОВИ МОЛЕКУЛНИ СЕНЗОРИ С 
ФЛУОРЕСЦЕНТЕН ОТГОВОР ПРИ ДВЕ ДЪЛЖИНИ НА ВЪЛНИТЕ 
 
Успешно са синтезирани 2 нови N-хидроксифенил-1,8-нафталимидни флуорофора, 
съдържащи триазолов цикъл в пери позиция спрямо карбонилните групи. Структурата на 
получените продукти е потвърдена с помоща на IR и 1H-NMR спектроскопия. Проведено е 
изследване върху основните фотофизични характеристики на новите нафталимиди във 
различни по полярност разтворители. Установено е едновременното протичането на 
ефективен пренос на заряд от триазоловия цикъл към нафталимида и фотоиндуциран 
електронен трансфер от заместителя в N-позиция към флуорофора. Изследвана е 
сензорната активност на новите съединения и е установено, че те представлява 
потенциален молекулен сензор за определяне на протони, медни катиони и хидроксилни 
аниони. Въз основа на хемосензорните свойства на новите продукти е конструирана 
следната молекулна логическа схема: молекулен дигитален компаратор с опция за 
деактивиране. Синтезирана е и бихромофорна система на базата на 1,8-нафталимиден 
донор и родаминов акцептор. При фотофизичното изследване на бихромофорната система 
е установено, че тя представляве ефективен флуоресцентен сензор за откриване на протони, 
Hg2+ и Fe3+. 
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НАУЧНЕН ПРИОРИТЕТ №4 
ИЗСЛЕДВАНИЯ С НАУЧНО И МЕТОДИЧНО ЗНАЧЕНИЕ. 

 
11626 ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРЕВЕНЦИЯТА 
НА ГРЕШКИТЕ В ИНДУСТРИЯТА 
 
Обобщавайки резултатите от изследванията по проекта, отчитащи всички ограничения и 
проблеми може за се направят следните изводи. Относително валидни методи за оценяване 
изпълнението на работата са: писхометричните тестове за изследване на способностите на 
личността, центровете за оценяване, тестове с примери от работата и структурираните 
интервюта, свързани с длъжността. Графологията, неструктурираните интервюта и 
препоръките не могат да се определят като такива и не трябва да бъдат използвани в 
процеса на подбор. Освен това общото между тестовете с примери от работата, центровете 
за оценка и структурираните интервюта е, че всички те са базирани на задълбочен анализ 
на длъжността, с цел дефиниране на набор от критерии, т.нар. компетенции. Валидните 
техники, включени в процедурата за подбор добре се приемат от кандидатите и носят 
добри финансови изгоди за организациите от гледна точка на това, че осигуряват по-кратки 
срокове за обучение, по-добро съответствие между личността и длъжността, по-висока 
производителност и подпомагат дългосрочното задържане на служителите. Процедурите за 
подбор и оценяване трябва да се валидизират от гледна точка не само на икономически 
пози и изпълнението на длъжността, но и от позицията на „понятия като социално 
въздействие, удовлетворение от работата, психическо здраве и възможности за развитие. 
При изпълнението на проекта членовете на екипа осъществиха редица проучвания и 
изследвания, относно наличието на доказателства в световната практика за: 

 Наличие на интегриран подход за системно и непрекъснато усъвършенстване на 
всички критерии за оценка на риска на различно организационно ниво; 

 Системно внедряване на подхода и степента на изпълнение на отделните процеси; 
 Периодична оценка и преглед на подходите и тяхното разгръщане, въз основа на 

мониторинг и анализ на резултатите от извършваните текущи дейности; 
 Идентификация, приоритизиране, планиране и внедряване на дейности за оценка на 

риска в организацията. 
 Набор от цели водещи до повишаване на конкурентоспособността в областта на 

образованието и науката по отношение на превенцията от грешки. 
 Идентифициране на причините за появата на добри или лоши резултати.  

 
№ 11594 ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ КИНЕТИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ФОРМИРАНЕ 
И ДИЕЛЕКТРИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА АНОДНИ ОКСИДНИ ФИЛМИ ВЪРХУ 
АНТИМОН 
 

Наблюдавано е намаляване на оптическата широчина на забранената зона на тънки 
слоеве от анодиран антимон, когато концентрацията на оксаловата киселина използвана 
като електролит се увеличава.  

Тънките слоеве от антимон бяха получени чрез вакуумно-термично изпарение върху 
стъкло. Към тях бяха прикрепени електроди и бяха анодирани галваностатично при 
постоянна температура в стандартна дву-електродна клетка във воден разтвор на оксалова 
киселина с различни концентрации.  

Спектрите на преминаване и отражение, перпендикулярно на повърхността на 
пробите, бяха измерени и използвани за пресмятане чрез различни числени методи на 
коефициентите на поглъщане и широчините на забранените зони. 

 
№ 11618 МЕТОДОЛОГИЧНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СТАНДАРТНИ 
СОФТУЕРНИ ПРОГРАМИ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ 

 



За изследване на процесите на разрпостранение на замърсителите в атмосферния 
въздух е разработен математичен модел за виртуализация на повече от 10 точкови 
източници в един виртуален, с изчисляване на всички параметри на новия източник. Това 
се налага поради ограничените възможности на модела Plume, който е нормативно приет за 
изчисляване на приноса на замърсители от точкови източници на дадена инсталация към 
концентрацията на замърсител в атмосферния въздух.  

Разработеният математичен модел за виртуализация намалява значително входната 
информацията, която се въвежда от потребителя при моделирането на разпространението 
на замърсители в атмосферния въздух. 

В резултат на проведени изследвания е изведена пряка зависимост между 
дисперсията на емисиите на арсен в приземния атмосферен слой и дисперсията на емисията 
на водни капки, разглеждани като фини прахови частици (ФПЧ) в атмосферата. Тази 
зависимост се определя от факта, че арсена се съдържа в емитирания паро-въздушен поток 
единствено като разтворено вещество в диспергираните в него водни капки. Установено е, 
че моделирането на разпространението на водните капки е в съответствие със 
замърсяването на атмосферния въздух с арсен. 

Аналогични изследвания са проведени с моделиране на разпространение на 
емисиите на живак в атмосферния въздух.  

Получените резултати могат да бъдат използвани за определяне на 
разпространението на замърсителите, изпускани в атмосферния въздух по отношение на 
средногодишните и максимално еднократните концентрации при използване на 
резултатите от софтуерен продукт за дисперсионно моделиране.  

Направена е сравнителна характеристика и са определени предимствата и 
недостатъците на софтуерни продукти, използвани за оценка на качеството на атмосферния 
въздух. 

Разработена е методика за определяне на максималното ниво на замърсяване на 
атмосферния въздух от промишлени дейности. 

Проведено е математическо моделиране на разпространението на замърсителите по 
отношение на средногодишните и максимално еднократните концентрации за замърсители 
(SO2, азотни оксиди, изразени като NO2, фини прахови частици – ФПЧ10, Cu, As, Pb).  

Разработеният математичен модел е приложен напрактика, като е определен 
приносът на замърсители от площадката на „София Мед” АД спрямо качеството на 
атмосферния въздух на Столична община.  
 
№ 11619 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ НА СОФТУЕРНИТЕ 
ИЗИСКВАНИЯ 
 

Разработени са критерии за оценка на качеството и характеристиките на софтуера за 
управление на потребителските изисквания, които включват поддръжката на следните 
основни фукционални възможности: извличане на изисквания; анализ на изискванията; 
спецификация на изискванията; валидиране и верифициране на изискванията; управление 
на изискванията; проследяемост на въздействието на промените на едни изисквания върху 
други; други възможности. 

На базата на критериите са анализирани 17 комерсиални и некомерсиални 
софтуерни продукта за управление на изискванията с цел оценката им, най-вече по 
отношение на проследяемост и трасируемост на промените в различните видове 
изисквания (потребителски и софтуерни) и влиянието на промените на едни изисквания 
върху други, с които са директно или индиректно свързани. 

Въз основа на анализът и оценката на тези софтуерни продукти са дефинирани 
изисквания към функционалностите на разработенвия собствен софтуерен продукт, които 
да дава количествена оценка (допълнително време и средства) при промянана на 
потребителските изисквания. Освен това, са формулирани тегловни коефициенти, свързани 
с промяната на различните видове изисквания, които отразяват допълнителното време и 



труд, свързани с промяната на едно конкретно изискване, както и коефициенти, свързани с 
останалите изисквания, на които промяната оказва влияние.  
Разработени са два алгоритъма - един за трасируемост на промените в потребителските 
изисквания и втори за проследяване на промените в софтуерните изисквания и промените в 
тестовете на модифицираните софтуерни компоненти.   
И двата алгоритъма генерират матрици на трасируемост като визуализират взаимовръзките 
между потребителските и софтуерните (компоннетни) изисквания или между 
компонентните изисквания и  тестовете им. Чрез матриците лесно се откриват 
несъответствия между заявените изисквания и реализираните в програмния код. Така също 
и несъответсствия между кода и качеството и начините  му на тестване. На базата на 
алгоритмите, автоматично се генерират съобщения за грешки и липса на взаимовръзки 
между заявените клиентски изисквания и мястото (компонента), в който те са реализирани. 
Съобщенията са от особена полза на всички участници в разработката на софтуера. 
Въз основа на разработените критерии към собствения софтуерен продукт е предложена 
архитектурата, наречена RE System, която се състои от осем модула:  
модул за вход/изход; подсистема (включва 4 модула)за управление на различните видове 
изисквания и организацията им в проекти; Модулът за трасируемост и базови линии; 
Модулът за управление на заявките за промяна на изискванията и за оценка на 
въздействието на промените; Модулът за работа с базата данни. 
Поради модулния си характер системата е отворена за разширение с нови модули, като 
такива за трасируемост между софтуерни изисквания и тестовете им, възможност за 
Интернет достъп до нея, както и с ориентацията и към проекти в областта на системите за 
реално време и системите за вграждане, чрез добавяне на специфични шаблони за 
изисквания.  

Системата е подходяща за обучение на студенти, специализиращи „Софтуерно 
инженерство” 
 
№ 11620 КАЧЕСТВА НА ФУНКЦИИТЕ НА ДОСТИЖИМОСТ И ПРИЛОЖЕНИЯ В 
ПОПУЛАЦИОННАТА ДИНАМИКА 
 

Ще формулираме получените резултати в термините на динамиката на количеството 
на информация в паметта. При следващите заключения ще предполагаме, че са валидни 
хипотезите, формулирани в началото на тази работа. Тези хипотези ще наричаме 
стандартни. Математически тези хипотези се изразяват чрез условията H1 - H3. 

Заключение 1. При стандартни хипотези, количеството на информация в паметта се 
изменя асимптотично слабо. Това означава, че за всеки два момента, които са достатъчно 
отдалечени от началото, количеството на информацията (в една и съща памет) е 
приблизително равно. С други думи, количеството на информацията след определен 
интервал от време е приблизително постоянна величина (Теорема 1). 

Заключение 2. При стандартни хипотези, количеството на информация в паметта се 
изменя равномерно Липшицово. По-подробно, нека началният момент 0t  е един и същ при 

два експеримента с една и съща памет. Нека разликата в количествата на информация при 
двата експеримента в началния момент е 0I . Тогава за всеки момент след 0t  разликата 

между двете количества на информацията не надминава 0I . С други думи разликата на 

количеството на информация намалява с нарастване на времето (Теорема 2 и Следствие 1). 
Заключение 3. При стандартни хипотези, количеството на информация в паметта е 

локално равномерно устойчиво. По друг начин казано, при малки изменения на началния 
момент и началното количество на информацията (в една и съща памет) количеството на 
информация се променя незначително във всеки момент след началото (Теорема 3). 
 
№ 11621 РАЗРАБОТВАНЕ НА МОБИЛНА WEB – БАЗИРАНА СИСТЕМА ЗА 
ОБУЧЕНИЕ И САМОКОНТРОЛ 



 
Разгледани са възможностите на последната стабилна версия на библиотеката jQuery 
Mobile 1.4.5. Разучени са стиловете за мобилни устройства в стандартите на CSS3, 
обработката на събития и асинхронния модел на комуникация между клиентското 
приложение и web сървъра. 
Инсталиран и конфигуриран e LAMP (Ubuntu 16.04 Server, Apache 2, PHP и MySQL) 
сървър. Конфигуриран е SSH достъп до сървъра, позволяваш отдалеченото му 
администриране. 
Разработена е архитектурата на мобилната система за обучение и самоконтрол. 
Дефинирани са отделните модули на системата, както и връзката между тях. Разработен е 
алгоритъм, реализиращ функционалността на мобилната система. 
Разработен е потребителски интерфейс за: включване в системата, режими за обучение или 
самоконтрол, визуализиране на резултатите. Разработени са модули за двустепенно 
валидиране на подаваните от потребителя към системата данни (валидиране от клиентското 
приложение и от web сървъра). Филтриране на входните данни, подавани към системата, 
ще повиши нейната сигурност.  
Разработен е модел на релационна база от данни, съхраняващ резултатите на обучаемите. 
Разработени са отделните модули, реализирани в системата: регистриране на потребител, 
генериране на учебно съдържание, включване в системата, генериране на тест и 
потребителски интерфейс, анализ и оценка на резултатите и модул за графично 
представяне на резултатите.  
За анализиране и оценяване на потребителските резултати е разработен специфичен 
алгоритъм. Резултатите от проведените тестове се съхраняват в база от данни. Това дава 
възможност за диференциране на обучаваните чрез клъстерен анализ. Всеки регистриран в 
системата потребител може да проследи своето развитие в процеса на обучение. 
Разработената  мобилна Web – базирана система за дистанционно обучение и самоконтрол 
позволява провеждане на тестове по различни дисциплини. Системата може да се използва 
както при наличие на смартфон и таблет, така и през стандартен web-браузер. Системата е 
платформено независима. Функционалността на системата е разпределена между 
клиентското приложение и Web – сървъра, а използването на AJAX заявки намалява 
трафика. По този начин се пестят време и ресурси в процеса на обучението.  
 
№ 11623 ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПО МАТЕМАТИКА ПРЕЗ 
СЕМЕСТЪРА – ЗАЛОГ ЗА УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕ И ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ 

 
В настоящото изследване са проучени начините на прием на студенти в първи курс, 
учебните планове и програми по висша математика в бакалавърската степен на обучение, 
организацията на учебния процес, кредитните системи и начинът на оценяване в трите 
университета. 
Проучена е организацията на два български и един чуждестранен университет с цел 
установяване на еднаквости и различия в учебните планове и програми в трите 
университети във връзка с отношението на студентите към учебния процес Сравнени са 
кредитните системи в трите университети. 
Разработена е анкета с цел проучване на отношението на студентите към учебния процес и 
към самоподготовката по време на семестъра и изпитната сесия. 
Разработени изпитни тестови задачи по Математика 1 и Математика 2 с отговори от 
затворен тип и такива с излагане на решението, еднакви за всички студенти от първи курс 
на трите университети с цел установяване на видовете грешки, допускани от студентите 
при разрешаване на математически проблеми. 
Установи се, че: 

o в университети, в които посещаемостта на лекции и упражнения е задължителна, 
отношението на студентите към учебния процес е по-отговорно и по-сериозно; 



o в университети, в които посещаемостта на лекции и упражнения е задължителна, 70 
процента от окончателната оценка по математическа дисциплина на студентите се 
формира по време на семестъра, като голяма тежест в нея има и мнението на 
преподавателя; 

o в случаите, в които на студентите редовна форма на обучение не е разрешено да 
работят на трудов договор по време на обучението, самоподготовката по време на 
семестъра и на сесията е на по-високо ниво; 

o в случаите, в които един преподавател води и лекциите и упражненията, студентите 
показват по-добри окончателни резултати; 

o студентите и на трите университети, освен записки от лекции и упражнения, помощ 
на колеги и консултации при преподавателя, използват при подготовката си за изпит 
и материали в интернет; 

o голяма част от студентите и на трите университети отказват да ползват 
допълнителни нерегламентирани материали по време на изпит. 

 
№ 11624 ВЪРХУ ЗАДАЧАТА ЗА ЗАХВАЩАНЕ НА ДВИЖЕЩА СЕ ЦЕЛ 
 
Създаден е алгоритъм и компютърна програма за захващане на движеща се цел от летящ 
обект. 
-Определени са траекториите на движение на летящия обект и  движещата се цел:  
-Намерени са скоростите и ускоренията на двата обекта във всеки дискретен момент от 
времето: 
-Определен е тяговия вектор във всеки интервал от времето:; 
-Изборът на реалния положителен параметър  , който определя траекторията на движение 
на летящия обект се дава от нехолономата връзка за колинеарност на прехващащия лъч и 
скоростната разлика на точките P и T ; 
-Проведени са симулационни пресмятания. 
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