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РЕЗЮМЕТА 

на английски и на български език 

на статиите на доц. д-р Иванка Спасова, 

представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по 

професионално направление 4.2. Химически науки (Химична кинетика и катализ) за 

нуждите на лаборатория „Материали и процеси за опазване на околната среда” при 

ИОНХ-БАН 

1. R. Nickolov, I. Spassova, N. Velichkova, M. Khristova, V. Dimitrova, P. Tzvetkova, Hybrid 

materials as catalyst support in NO reduction with CO, Microporous and Mesoporous Materials 165 

(2013) 193–199. 

Abstract: A hybrid material from diatomite and activated carbon is prepared and modified by 

aluminum. On the basis of the unmodified and modified hybrid materials are synthesized Cu-

supported catalysts by impregnation with different types of solution. The obtained supports and 

catalysts are characterized by XRD, XPS and SEM. The texture parameters are determined by low-

temperature nitrogen adsorption. The activity of the prepared catalysts is studied in the reduction of 

NO with CO. The investigated catalysts are active in the temperature interval 298–573 K. It is found 

that modified hybrid material is more suitable as catalyst support for this reaction, due to the changed 

aprotonic and protonic acidity. The most active catalyst in the reaction of NO with CO is prepared by 

ammoniacal solution. 

Хибридни материали като носител на катализатор при редукция на NO с CO 

Резюме: Приготвен е хибриден материал от диатомит и активен въглен и е модифициран с 

алуминий. На основата на немодифицираните и модифицираните хибридни материали са 

синтезирани Cu-нанесени катализатори чрез импрегниране из различни видове разтвори. 

Получените носители и катализатори са охарактеризирани чрез XRD, XPS и SEM. Текстурните 

параметри са определени чрез нискотемпературна адсорбция на азот. Изследвана е активността 

на приготвените катализатори при редукция на NO с CO. Изследваните катализатори са 

активни в температурния интервал 298–573 K. Установено е, че модифицираният хибриден 

материал е по-подходящ като носител за катализатор за тази реакция, поради променената 

апротонна и протонна киселинност. Най-активният катализатор при реакцията на NO с CO се 

получава чрез амонячен разтвор. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. N. Drenchev, I. Spassova, E. Ivanova, M. Khristova, K. Hadjiivanov, Cooperative Effect of Ce and 

Mn in MnCe/Al2O3 Environmental Catalysts, Applied Catalysis B: Environmental, 138-139 (2013) 

362-372 

Abstract: Three samples, Mn/Al2O3, Ce/Al2O3 and MnCe/Al2O3 (containing 10 wt.% metal) were 

prepared by impregnation and comparatively studied by means of FTIR spectroscopy, other 

characterization techniques and catalytic measurements. It was established that the active phase 

deposition led to (i) partial disappearance of all kinds of the alumina OH groups and (ii) blocking of 

part of the Al
3+

 Lewis acid sites. The results indicated that manganese was better dispersed on the 

MnCe/Al2O3 sample as compared to Mn/Al2O3. As a result, the bimetallic sample was the most active 

one in a series of catalytic reactions: NO decomposition, CO oxidation and CO+NO interaction. 

Interaction of all samples with CO leads to formation of carbonates and hydrogencarbonates increasing 

in amount with the temperature of interaction and in the sequence Al2O3< Ce/Al2O3< Mn/Al2O3< 

MnCe/Al2O3. When the samples interacted with NO, different nitrogen oxo-compounds were formed 
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and manganese nitrosyls appeared with the Mn-containing samples. In agreement with the higher Mn 

dispersion, the amount of the latter was larger with the bimetallic sample. Interaction between CO and 

NO results in formation of isocyanates, (hydrogen) carbonates and nitrogen oxo-compounds (nitrosyls, 

nitro-nitrito and nitrate species). When the interaction occurs at ambient temperature, the surfaces of 

the Al2O3, Ce/Al2O3 and Mn/Al2O3 are covered mainly by nitrates and nitro-nitrito species. With 

increase of the interaction temperature these species are gradually replaced by (hydrogen) carbonates. 

The temperature of this replacement decreases in the order Al2O3–Ce/Al2O3–Mn/Al2O3. With the 

MnCe/Al2O3 sample carbonates dominate even at 373 K interaction. Consequently, the NO+CO 

catalytic conversion occurs in two regimes. The low temperature regime (the temperature interval 

depends on the catalyst) is associated with NOx precovered surface, while at higher temperatures the 

catalysts surfaces are precovered with (hydrogen) carbonates. 

Кооперативен ефект на Ce и Mn в MnCe/Al2O3 катализатори за опазване на околната среда 

Резюме: Три образеца, Mn/Al2O3, Ce/Al2O3 и MnCe/Al2O3 (съдържащи 10 тегл.% метал) бяха 

приготвени чрез импрегниране и сравнително изследвани чрез FTIR спектроскопия, други 

техники за характеризиране и каталитични измервания. Установено е, че отлагането на 

активната фаза води до (i) частично изчезване на всички видове OH групи на двуалуминиев 

оксид и (ii) блокиране на част от Al
3+

 Люисовите киселинни центрове. Резултатите показват, че 

манганът е по-добре диспергиран при образец MnCe/Al2O3 в сравнение с Mn/Al2O3. В резултат, 

биметалната проба е най-активната в поредица от каталитични реакции: NO разлагане, 

окисление на CO и взаимодействие CO+NO. Взаимодействието на всички проби с CO води до 

образуване на карбонати и хидрогенкарбонати които се увеличават като количество с 

температурата на взаимодействие и в последователността Al2O3< Ce/Al2O3< Mn/Al2O3< 

MnCe/Al2O3. Когато пробите взаимодействат с NO, различни азотни оксо-съединения се 

образуват и се появяват манганови нитрозили в Mn-съдържащите образци. В съответствие с по-

високата дисперсност на Mn, количеството на последния е по-голямо в биметалната проба. 

Взаимодействието между CO и NO води до образуване на изоцианати, (хидроген)карбонати и 

азотни оксо-съединения (нитрозили, нитро-нитрити и нитратни форми). Когато 

взаимодействието е при температурата на околната среда, повърхността на Al2O3, Ce/Al2O3 и 

Mn/Al2O3 са покрити главно от нитрати и нитро-нитрито адсорбирани форми. С повишаване на 

температурата на взаимодействие тези форми постепенно се заменят с (хидроген)карбонати. 

Температурата на това заместване намалява в реда Al2O3–Ce/Al2O3–Mn/Al2O3. С пробата 

MnCe/Al2O3 карбонатите доминират дори при взаимодействие при 373 K. Следователно, 

NO+CO каталитичното превръщане протича в два режима. Нискотемпературният режим 

(температурният интервал зависи от вида на катализатора) се свързва с предварително покрита 

с NOx повърхност, докато при по-високи температури повърхностите на катализаторите са 

предварително покрити с (хидроген)карбонати. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. T. Tsoncheva, A. Gallo, I. Spassova, M. Dimitrov, I. Genova, M. Marelli, M. Khristova, G. 

Atanasova, D. Kovacheva, V. Dal Santo. Tailored copper nanoparticles in ordered mesoporous KIT-6 

silica: Preparation and application as catalysts in integrated system for NO removal with products of 

methanol decomposition, Applied Catalysis A: General 464–465 (2013) 243–252  

Abstract: First time a combined wet impregnation (WI)-organometallics chemical vapor deposition 

(OMCVD) strategy was applied for loading of 3–7 wt.% copper in mesoporous silica KIT-6 matrix 

nanoparticles with tailored particle size. XRD, HRTEM, nitrogen physisorption, UV–vis, XPS and 

temperature programmedreduction with hydrogen were used for the samples characterization and 
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comparison with the similar materials obtained by conventional impregnation technique. The catalytic 

behaviour of all samples wastested in number of ecological reactions, such as methanol 

decomposition, selective catalytic reduction(SCR) of NO by CO and, for the first time, in SCR of NO 

with a mixture of CO and CH4. The catalyst composition was optimized in a view of its potential 

application in an integrated catalytic system for the NO removal by SCR with the products of 

methanol decomposition. The stepwise WI-OMCVD technique is appropriate for the preparation of 

uniform and finely dispersed copper nanoparticles inside the mesoporous of KIT-6 silica matrix. The 

growth of copper particles and their catalytic behaviour is strongly controlled by the porous structure 

of the support. 

Медни наночастици в подреден мезопорест KIT-6 силициев диоксид: Приготвяне и приложение 

като катализатори в интегрирана система за отстраняване на NO с продукти от разлагане 

на метанол  

Резюме: За първи път беше приложена стратегия за комбинирано импрегниране (WI) и 

химично отлагане на органометални пари (OMCVD) за нанасяне на 3–7 тегл.% мед в матрицата 

на мезопорест KIT-6 силициев диоксид със зазаден размер на частиците. XRD, HRTEM, азотна 

физиосорбция, UV-vis, XPS и температурно програмирана редукция с водород бяха използвани 

за характеризиране на образците и сравнени с подобни материали, получени чрез 

конвенционална техника на импрегниране. Каталитичното поведение на всички образци беше 

тествано в редица екологични реакции, като разлагане на метанол, селективна каталитична 

редукция (SCR) на NO от CO и, за първи път, в SCR на NO със смес от CO и CH4. Съставът на 

катализатора е оптимизиран с оглед на потенциалното му приложение в интегрирана 

каталитична система за отстраняване на NO чрез SCR с продуктите от разлагането на метанола. 

Поетапната техника WI-OMCVD е подходяща за приготвянето на еднородни и фино 

диспергирани медни наночастици вътре в мезо-порестата матрица на KIT-6 силициев диоксид. 

Растежът на медните частици и тяхното каталитично поведение се контролират силно от 

порестата структура на носителя. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. T. Tsoncheva, A.Gallo, I. Genova, I. Spassova, M. Marelli, M. Dimitrov, M. Khristova, G. 

Atanasova, D. Kovacheva, D. Nihtyanova, V. Dal Santo, Control of copper particles deposition in 

mesoporous SBA-15 silica by modified CVD method Inorganica Chimica Acta, 423 (Part A), (2014) 

145-151  

Abstract: Copper supported SBA-15 catalysts were prepared by modified Organometallic Chemical 

Vapor Deposition (OMCVD) technique. The materials were characterized by nitrogen physisorption, 

XRD, TEM, UV–Vis, XPS and temperature programmed reduction. Catalytic reductions of NO with 

CO and with a mixture of CO and methane as well as methanol decomposition were used as catalytic 

tests. The modified OMCVD procedure favors the formation of very finely dispersed nanoparticles 

located deeply into the micropores and the small mesopores of the SBA-15 silica matrix, while larger 

and predominantly located on the external surface copper species are detected for the materials 

prepared by conventional wet impregnation procedure. 

Контрол на отлагането на медни частици в мезопорест силициев диоксид SBA-15 чрез 

модифициран CVD метод  

Резюме: Медни катализатори, нанесени на SBA-15 са получени чрез модифицирано химично 

отлагане на органометални пари (OMCVD). Материалите са характеризирани с азотна 

физиосорбция, XRD, TEM, UV-Vis, XPS и термопрограмирана редукция. Каталитична редукция 

на NO с CO и със смес от CO и метан, както и разлагане на метанол бяха използвани като 

каталитични тестове. Модифицираната OMCVD процедура благоприятства образуването на 

много фино диспергирани наночастици, разположени дълбоко в микропорите и малките 
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мезопори на матрицата от SBA-15 силициев диоксид, докато по-големи и предимно 

разположени на външната повърхност медни частици се откриват за материалите, приготвени 

чрез конвенционално импрегниране. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. B. Ivanov, I. Spassova, M. Milanova, G. Tyuliev, M. S. Khristova, Effect of the addition of rare 

earths on the activity of alumina supported copper cobaltite in CO oxidation, CH4 oxidation and NO 

decomposition. Journal of Rare Earths 33, (4) (2015) 382-390.  

Abstract: The effect of the addition of small amounts of rare earths (Ln=La, Ce, Nd and Gd) to 

alumina supported copper-cobalt spinel oxide on the catalysts efficiency in CO and CH4 oxidation and 

in NO decomposition was investigated. Samples of Ln/CuCo/Al catalyst were prepared and 

characterized by X-ray diffraction (XRD), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), atomic absorption 

spectrometry (AAS), scanning electron microscopy- energy dispersive spectroscopy (SEM-EDS), H2-

temperature-programmed reduction (H2-TPR), electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy 

and low temperature nitrogen adsorption. The results showed that the addition of rare earths changed 

the surface state of the alumina supported copper-cobalt spinel catalyst. As a result, partial reduction of 

copper species was observed as well as migration of these species between the surface and the bulk. 

The Ln/CuCo/Al catalysts behaved differently in oxidation and reduction processes. In oxidation 

processes where oxide structure was important, Ce/CuCo/Al and Nd/CuCo/Al were the most active 

catalysts. The catalyst Ce/CuCo/Al was the most active in the oxidation reactions because of the 

availability and favorable surface distribution of the redox couples Cu+/Cu
2+

 and Ce
3+

/Ce
4+

. In NO 

decompostion, Ln-modified catalysts significantly improved the selectivity of the process to N2. 

Ефект от добавянето на редкоземни елементи върху активността на меден кобалтит, 

нанесен на алуминиев оксид при окисление на CO, окисление на CH4 и разлагане на NO. 

Резюме: Ефектът от добавянето на малки количества редкоземни елементи (Ln=La, Ce, Nd и 

Gd) към нанесен на алуминиев оксид медно-кобалтов шпинел върху ефективността на 

катализаторите при окисление на CO и CH4 и при разлагане на NO. Проби от Ln/CuCo/Al 

катализатори са получени и характеризирани чрез рентгенова дифракция (XRD), рентгенова 

фотоелектронна спектроскопия (XPS), атомна абсорбция спектрометрия (AAS), сканираща 

електронна микроскопия- енергодисперсионна спектроскопия (SEM-EDS), H2-температурно-

програмирана редукция (H2-TPR), спектроскопия с електронен парамагнитен резонанс (EPR) и 

нискотемпературна адсорбция на азот. Резултатите показаха че добавянето на редкоземни 

елементи променя състоянието на повърхността на медно-кобалтовия шпинел катализатор, 

нанесен на алуминиев оксид. В резултат на това се наблюдава частична редукция на медни 

йони, както и миграция на тези йони между повърхността и обема. Ln/CuCo/Al катализаторите 

се държат различно в процесите на окисление и редукция. В процеси на окисление, където 

оксидната структура е важна, Ce/CuCo/Al и Nd/CuCo/Al са най-активните катализатори. Най-

активен в окислителните реакции е катализаторът Ce/CuCo/Al поради наличието и 

благоприятното повърхностно разпределение на редокс двойките Cu+/Cu
2+

 и Ce
3+

/Ce
4+

. При 

разлагане на NO, Ln-модифицираните катализатори значително подобряват селективността на 

процеса към N2. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. T. Tsoncheva, Genova, I., Stoycheva, I., Spassova I., Ivanova, R., Tsyntsarski, B., Issa, G., 

Kovacheva, D., Petrov, N. Activated carbon from waste biomass as catalyst support: formation of 

active phase in copper and cobalt catalysts for methanol decomposition. Journal of Porous Materials, 

22, 5 (2015) 1127-1136.  

Abstract: Activated carbons (AC) from various waste agriculture precursors with different texture and 

surface characteristics were obtained by different preparation procedures. These AC were used as a 
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host matrix of monoand bi-component copper and cobalt nanoparticles. The effect of carbon properties 

on the formation of copper/cobalt phases was studied by Boehm method, XRD, nitrogen 

physisorption, UV–Vis, FTIR, TPR–TG analysis and methanol decomposition as a catalytic test. The 

elucidation of activated carbons from waste biomass as catalyst support was based on the comparative 

study with similar materials supported on mesoporous silica KIT-6. It was demonstrated that contrary 

to KIT-6, the reduction properties of AC support hinders the formation of spinel CuCo2O4 phase in 

the bi-component materials, but provides formation of mixture of finely dispersed and highly active 

and selective in methanol decomposition Cu2O and CoO nanoparticles. 

Активен въглен от отпадъчна биомаса като носител на катализатор: образуване на активна 

фаза в медни и кобалтови катализатори за разлагане на метанол 

Резюме: Активни въглени с различна текстура и повърхностни характеристики (АС), от 

прекурсори различни селскостопански отпадъци, са получени чрез различни процедури на 

приготвяне. Тези AC бяха използвани като приемна матрица на моно и двукомпонентни медни 

и кобалтови наночастици. Ефектът на въглерода върху образуването на медните или 

кобалтовите фази са изследвани по метода на Boehm, XRD, азотна физисорбция, UV-Vis, FTIR, 

TPR-TG анализ и разлагане на метанол като каталитичен тест. Изясняването на ролята на 

активния въглен от отпадъчна биомаса като носител на катализатор се основава на сравнение с 

подобни материали, нанесени на мезопорест силициев диоксид KIT-6. Беше доказано, че 

противно на KIT-6, редукционните свойства на АС възпрепятстват образуването на шпинел 

CuCo2O4 в двукомпонентните материали, но осигурява образуване на смес от фино 

диспергирани и високо активни и селективни при разлагане на метанол Cu2O и CoO 

наночастици. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. N. Stoeva, I. Spassova, R. Nickolov, G. Atanasova, M. Khristova. Effect of the carbon in cobalt-

silica-carbon composite catalysts for NO reduction by CO. Bulgarian Chemical Communication, 47, 

Special issue C (2015) 59-66. 

Abstract: Cobalt-silica-carbon composites were prepared by sol-gel method and tested as catalysts for 

NO reduction by CO. Active carbons of different texture parameters were used for synthesis of these 

composites. A cobalt-silica composite was also prepared for comparison purposes. The catalysts were 

characterized by low-temperature nitrogen adsorption, X-ray diffraction (XRD), and X-ray 

photoelectron spectroscopy (XPS) and tested in NO reduction by CO up to 300°C. Carbon-containing 

composites were found to exhibit a considerably higher activity in NO reduction by CO than a cobalt-

silica catalyst even at low temperatures. A significant difference in transient responses between 

carbon-containing and carbon-free composition samples was observed revealing different rate 

controlling steps of the reaction. Carbon presence in cobalt-silica-carbon composites greatly 

influenced their microstructure including Co3O4 crystalline domain size, surface area, surface 

composition, and oxidation state, which strongly affected catalyst performance. An increased activity 

could be due to cobalt sites of different oxidation state with silicon and carbon atoms in their vicinity. 

 

 

Влияние на въглерода в кобалт-силикатно-въглеродни композитни катализатори за редукция 

на NO с CO 

Резюме: Кобалт-силикатно-въглеродни композити са получени по зол-гел метод и са тествани 

като катализатори за редукция на азотен оксид с въглероден оксид. Активни въглени с 

различни текстурни параметри са използвани за синтез на композитите. За сравнение е получен 

кобалт-силикатен композит. Катализаторите са охарак-теризирани посредством 
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нискотемпературна адсорбция на азот, рентгенова дифракция (XRD), рентгенова 

фотоелектронна спектроскопия (XPS) и тествани за редукция на NO с CO при температури до 

300°C. Намерено е, че въглерод-съдържащите композити показват значително по-добра 

активност от кобалт-силициево оксиден катализатор при редукция на NO с CO дори при ниски 

температури. Наблюдава се значителна разлика във вида на кривите на отклик на образците с и 

без въглерод, разкриваща различни определящи скоростта етапи при тях. Наличието на 

въглерод влияе значително на микроструктурата (включително размер на Co3O4 кристалити, 

специфична повърхност, повърхностен състав и окислително състояние) на кобалт-силикатно-

въглеродните композити, което се отразява върху каталитичната им активност. Повишената 

активност вероятно се дължи на кобалтови йони в различни окислителни състояния в близост 

до силициеви и въглеродни атоми. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. T. Tsoncheva, N. Velinov, R. Ivanova, I. Stoycheva, B. Tsyntsarski, I. Spassova, D. Paneva, G. 

Issa, D. Kovacheva, I. Genova, I. Mitov, N. Petrov. Formation of catalytic active sites in iron modified 

activated carbons from agriculture residues. Microporous and Mesoporous Materials, 217 (2015) 87-

95.  

Abstract: Agriculture residues (grape seeds, peach, apricot and olive stones) were used as a precursor 

of activated carbons with tunable textural characteristics and relatively low surface functionalities 

(predominantly carbonyl and hydroxyl groups). Thus obtained activated carbons were modified with 

iron species and tested as catalysts in methanol decomposition. Nitrogen physisorption, XRD, 

UVeVis, FTIR, Moessbauer spectroscopy, TPR with hydrogen and Boehm method were applied for 

complex characterization of the initial activated carbon supports, their iron modifications and the 

transformations during the catalytic process. The final phase composition and the related with this 

catalytic activity and selectivity of these materials was considered as a result of complex 

transformations of active phase by the influence of activated carbon support and reaction medium and 

this is in close relation with the dispersion and location of iron species into the porous matrix. The 

decisive role of activated carbon texture characteristics, which is much more significant than the 

surface functionalities, on the formation of iron catalytic sites is established, and the variation in the 

nature of the agriculture precursor is assumed as a simple approach for tailoring their properties. 

Образуване на каталитично активни центрове в модифицирани с желязо активни въглени от 

селскостопански остатъци 

Резюме: Остатъци от селското стопанство (гроздови семки, костилки от праскови, кайсии и 

маслини) са използвани като прекурсор за получаване на активен въглен с регулируеми 

текстурни характеристики и относително ниски повърхностни функционалности (предимно 

карбонилни и хидроксилни групи). Така получените активни въглени са модифицирани с 

желязо и са тествани като катализатори за разлагане на метанол. Азотна адсорбция, XRD, UV-

Vis, FTIR, Moessbauer спектроскопия, TPR с водород и метод на Boehm бяха приложени за 

комплексно характеризиране на носителите от активен въглен, техните железни модификации и 

трансформациите им по време на каталитичния процес. Съставът на крайната фаза и свързаните 

с нея каталитична активност и селективност се разглежда като резултат от сложни 

трансформации на активната фаза под въздействието на носителя активен въглен и реакционна 

среда и това е в тясна връзка с дисперсността и разположението на железните центрове в 

порестата матрица. Решаващата роля на характеристиките на текстурата на активния въглен, 

която е много по-значима от повърхностните функционалности, за образуването на железните 

каталитични центрове е установена и варирането на селскостопанския прекурсор се приема 

като прост подход за приспособяване на техните свойства. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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9. I. Spassova, N. Stoeva, R. Nickolov, G. Atanasova, M. Khristova Impact of carbon on the surface 

and activity of silica-carbon supported copper catalysts for reduction of nitrogen oxides Applied 

Surface Science 369 (2016) 120–129  

Abstract: Composite catalysts, prepared by one or more active components supported on a support are 

of interestbecause of the possible interaction between the catalytic components and the support 

materials. The supports of combined hydrophilic-hydrophobic type may influence how these materials 

maintain an active phase and as a result a possible cooperation between active components and the 

support material could occur and affects the catalytic behavior. Silica–carbon nanocomposites were 

prepared by sol–gel,using different in specific surface areas and porous texture carbon materials. 

Catalysts were obtained after copper deposition on these composites. The nanocomposites and the 

catalysts were characterizedby nitrogen adsorption, TG, XRD, TEM- HRTEM, H2-TPR, and XPS. 

The nature of the carbon predeterminesthe composite’s texture. The IEPs of carbon materials and silica 

is a force of composites formation anddetermines the respective distribution of the silica and carbon 

components on the surface of the com-posites. Copper deposition over the investigated silica–carbon 

composites leads to formation of activephases in which copper is in different oxidation states. The 

reduction of NO with CO proceeds by differ-ent paths on different catalysts due to the textural 

differences of the composites, maintaining differentsurface composition and oxidation states of copper. 

Въздействие на въглерода върху повърхността и активността на медни катализатори, 

нанесени на силициев диоксид -въглерод за редукция на азотни оксиди 

Резюме: Композитните катализатори, получени от един или повече активни компоненти, 

нанесени върху носител, са от интерес поради възможното взаимодействие между 

каталитичните компоненти и носителите. Носители от комбиниран хидрофилно-хидрофобен 

тип могат да повлияят на това как тези материали поддържат активната фаза и в резултат на 

това може да възникне възможно сътрудничество между активните компоненти и носителя и да 

повлияе на каталитичното поведение. Нанокомпозити силициев диоксид-въглерод бяха 

получени чрез зол-гел, като се използваха въглеродни материали с различни специфична 

повърхност и пореста текстура. Катализаторите са получени след отлагане на мед върху тези 

композити. Нанокомпозитите и катализаторите се характеризирани с адсорбция на азот, TG, 

XRD, TEM-HRTEM, H2-TPR и XPS. Природата на въглерода предопределя текстурата на 

композита. IEP на въглеродните материали и силициевия диоксид е движещата сила на 

образуване на композити и определя съответното разпределение на силициев диоксид и 

въглерод на повърхността на композитите. Отлагането на мед върху изследваните силициево-

въглеродни композити води до образуване на активни фази, в които медта е в различни степени 

на окисление. Редукцията на NO с CO протича по различни пътища върху различните 

катализатори поради текстурните разлики на композитите, които поддържат различен 

повърхностен състав и степени на окисление на медта. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10. N. Stoeva, G. Atanasova, I. Spassova*, R. Nickolov, M. Khristova, Copper catalysts supported on 

ordered and disordered silica–carbon composites for NOX elimination, Reaction Kinetics, Mechanisms 

and Catalysis 118, 1 (2016) 199-214  

Abstract: Copper catalysts supported on two types of silica–carbon composites with ordered and with 

disordered architecture were investigated in reactions of NOx elimination. Disordered silica-carbons 

were prepared by sol–gel method and ordered composites by tri-constituent co-assembly of resol, 

silica oligomers and triblock copolymer. Two Si/C ratios were applied for the preparation of both 

series of composites. The copper active phase was deposited by the incipient wetness technique with 

subsequent vacuum evaporation and thermal treatment. The catalysts were characterized by low-

temperature nitrogen adsorption, X-ray diffraction, atomic absorption spectroscopy, transmission 

electron microscopy, thermal analysis, X-ray photoelectron spectroscopy. The catalytic performance in 
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NO reduction with CO and in N2O decomposition up to 300 _C was tested. It was found that the 

activity in NO reduction depends on the copper content on the surface and on its oxidation state. The 

specific activity in N2O elimination does not depend on the nominal copper content of the samples but 

on the ratio Cu
+
/Cu

2+
 and on the surface carbon. In this case carbon plays a role not only of a support 

but also of a reactant. 

Медни катализатори, поддържани върху подредени и неподредени силициево-въглеродни 

композити за елиминиране на NOX 

Резюме: Медни катализатори, нанесени върху два вида композити силициев диоксид-

въглеродни с подредена и с неподредена архитектура са изследвани в реакции на NОx 

елиминиране. Неподредените композити се приготвят чрез зол-гел метод, а подредени 

композити- чрез трикомпонентно съвместно асемблиране на резол, олигомери на силициев 

диоксид и триблок кополимер. За получаването на двете серии композити бяха използвани две 

съотношения Si/C. Медната активна фаза се отлага чрез омокряне с последващо вакуум- 

изпаряване и термична обработка. Катализаторите са характеризирани чрез нискотемпературна 

адсорбция на азот, рентгенова дифракция, атомно-абсорбционна спектрометрия, 

трансмисионна електронна микроскопия, термичен анализ, рентгенова фотоелектронна 

спектроскопия. Каталитичната ефективност беше тествана при редукция на NO с CO и при 

разлагане на N2O до 300
о
C. Установено е, че активността при редукция на NO зависи от 

съдържанието на мед на повърхността и от нейната степен на окисление. Специфичната 

активност при елиминиране на N2O не зависи от номинално съдържание на мед в пробите, а от 

съотношението Cu
+
/Cu

2+
 и от съдържанието на въглерод на повърхността. В този случай 

въглеродът играе роля не само на носител, но и на реагент. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. T. Tsoncheva, A. Mileva, D. Paneva, D. Kovacheva, I. Spassova, D. Nihtianova, P. Markov, N. 

Petrov, I.,Mitov. Zinc ferrites hosted in activated carbon from waste precursors as catalysts in 

methanol decomposition. Microporous and Mesoporous Materials 229 (2016) 59-67.  

Abstract: Activated carbons from peach stones and waste polyolefinwax were prepared and tested as a 

host matrix of nanodispersed zinc ferrite. Nitrogen physisorption, Boehm method, XRD, TPR with 

hydrogen, FTIR, UV-Vis and Moessbauer spectroscopy were applied to investigate the activated 

carbon characteristics and the state of loaded on it metal oxide particles. The higher microporosity and 

lower surface functionality, typical of activated carbon from waste biomass, facilitated the formation 

of more finely dispersed, located into the micropores iron and zinc oxide nanoparticles. This promoted 

formation of Zn rich ferrite phase which ensures high catalytic activity in methanol decomposition. 

Цинкови ферити, съдържащи се в активен въглен от отпадъчни прекурсори като 

катализатори при разлагане на метанол 

Резюме: Активен въглен от прасковени костилки и отпадъчен полиолефинов восък бяха 

приготвени и тествани като матрица-гостоприемник за нанодисперсен цинков ферит. Азотна 

физисорбция, метод на Boehm, XRD, TPR с водород, FTIR, UV-Vis и Moessbauer спектроскопия 

бяха приложени за изследване на характеристиките на активен въглен и състоянието на 

нанесените върху него частици метален оксид. По-високата микропорьозност и по-ниската 

функционалност на повърхността, типични за активен въглен от отпадъчна биомаса, улесняват 

образуването на по-фино диспергирани, разположени в микропорите наночастици от желязо и 

цинков оксид. Това промотира образуването на богата на Zn феритна фаза, която осигурява 

висока каталитична активност при разграждането на метанола. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. N. Stoeva, I. Spassova, D. Kovacheva, G. Atanasova, M. Khristova. Capture of carbon dioxide by 
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mesoporous carbon-silica composites. Bulgarian Chemical Communications 48, Special Issue G 

(2016) 120- 124. 

Abstract: Mesostructured silica-carbon composites were synthesized by soft template approach and 

were characterized by TG, XRD, low temperature N2- adsorption, TEM, XPS. The CO2 adsorption 

capacities were investigated and the heats of adsorption were determined. The CO2 capture from flue 

gas was tested. The carbon-containing materials exhibit better performance as sorbents for carbon 

dioxide than the single silica. For the silica–carbon composites improved CO2 capture with increasing 

the carbon content is observed. The capacity of the silica-carbon materials for CO2 capture from flue 

has is related to the value of the average pore diameter of the composites and their micropore volume. 

Улавяне на въглероден диоксид върху мезопорести силикатно-въглеродни композити 

Резюме: Мезоструктурирани силикатно-въглеродни композити са синтезирани чрез мек 

темплейтен подход и са охарактеризирани посредством TG, XRD, азотна физисорбция. TEM, 

XPS. Изследвани са адсорбционните капацитети спрямо CO2 и са определени топлините на 

адсорбция. Тествано е улавянето на CO2 от газов поток. Композитите, съдържащи въглерод 

показват по-добри резултати като сорбенти за СО2 от чист SiO2. За силикатно-въглеродни 

композити се наблюдава подобрено улавяне на CO2 с увеличаване съдържанието на въглерод. 

Капацитетът на силикатно-въглеродни композити за улавяне на СО2 от газов поток се свързва 

със средния диаметър на порите и с обема на микропорите . 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. T. Tsoncheva, A. Mileva, S. Marinov, D. Paneva, N. Velinov, I. Spassova, A. Kosateva, D. 

Kovacheva, N. Petrov Activated carbons from used motor oil as catalyst support for sustainable 

environmental protection. Microporous and Mesoporous Materials 259 (2018) 9-16. 

Abstract: Activated carbons obtained from used motor oil mixtures with furfural or coal tar pitch were 

prepared and tested as a host matrix of zinc and/or iron oxide nanoparticles. The obtained composites 

were characterized by nitrogen physisorption, Boehm method, XRD, UVeVis, FTIR, Moessbauer 

spectroscopy and temperature programmed reduction. The catalytic behaviour of the samples was 

tested in methanol decomposition to syngas. The activated carbon obtained from motor oil and furfural 

was more amorphous and characterizes with higher acidic surface functionality, specific surface area 

and pore volume due to the simultaneous presence of micro- and mesopores. The modification 

procedure promoted development of “secondary” porosity which facilitated the formation of accessible 

to the reactant molecules finely dispersed and highly active metal oxide particles. Zinc ferrite 

modifications of both activated carbons exhibited higher catalytic activity, stability and good 

selectivity to syngas in comparison with the individual metal oxide ones. 

Активен въглен от използвано моторно масло като носител на катализатор за устойчиво 

опазване на околната среда 

Резюме: Приготвени са активни въглени, получени от използвани смеси от моторни масла с 

фурфурол или каменовъглен катран и тестван като приемна матрица от наночастици от цинк 

и/или железен оксид. Получените композити бяха характеризира се с физиосорбция на азот, 

метод на Boehm, XRD, UVeVis, FTIR, Moessbauer спектроскопия и програмирано намаляване на 

температурата. Каталитичното поведение на пробите беше тествано в метанол разлагане до 

синтетичен газ. Активният въглен, получен от моторно масло и фурфурол, е по-аморфен и се 

характеризира с по-висока киселинна повърхностна функционалност, специфична повърхност и 

обем на порите поради едновременното наличие на микро- и мезопори. Насърчава се 

процедурата за модификация развитие на "вторична" порьозност, която улеснява образуването 

на достъпни за реагента молекули фино диспергирани и силно активни частици метален оксид. 

Модификации с цинков ферит и на двете активираните въглени показват по-висока каталитична 

активност, стабилност и добра селективност спрямо синтезния газ в сравнение с отделните 
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металооксидни. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

14. T. Tsoncheva, A. Mileva, B. Tsyntsarski, D. Paneva, I. Spassova, D. Kovacheva, N. Velinov, D. 

Karashanova, B. Georgieva, N. Petrov. Activated carbon from Bulgarian peach stones as a support of 

catalysts for methanol decomposition. Biomass and Bioenergy 109 (2018) 135-146. 

Abstract: This study is aimed at the development of intelligent integrated scheme for full utilization of 

biomass for clean energy production. The proposed approach includes production of activated carbon 

based catalysts for methanol decomposition as a source of hydrogen, where both activated carbon and 

methanol, could be produced from biomass. In order to elucidate the impact of different activated 

carbon characteristics on the formation of the catalytic active phase, carbons with different texture and 

surface functionality are purposely obtained by changes in the activation temperature during the 

carbon preparation and its post-synthetic treatment with nitric acid. Peach stones, widely available in 

Bulgaria and Balkans region, are chosen as activated carbons precursor. Iron, zinc and ferrite 

modifications of thus obtained carbons are prepared by incipient wetness impregnation technique and 

nitrogen physisorption, XRD, HRTEM, UV-Vis, FTIR, Moessbauer spectroscopy, TPR with hydrogen 

and Boehm method are used for samples characterization. It is established that the state and catalytic 

activity of the supported metal oxide particles could be easily controlled by the procedure of the 

activated carbon preparation and this effect strongly depends on the nature of the loaded metal oxide. 

In case of iron modifications, the increase of the activation temperature during the carbon preparation 

promotes the formation of more finely dispersed, accessible for the reactants and active in methanol 

decomposition magnetite particles. The dispersion and the accessibility of the zinc oxide species in 

zinc modifications are improved by the formation of additional amount of surface acidic groups during 

the carbon pre-treatment with nitric acid. The combination of lower temperature of carbon activation 

with nitric acid pre-treatment promotes the formation of highly active ferrite nanoparticles in the 

binary modifications. 

Активен въглен от костилки на българска праскова като носител на катализатори за 

разлагане на метанол 

Резюме: Това изследване е насочено към разработването на интелигентна интегрирана схема за 

пълно оползотворяване на биомасата за производство на чиста енергия. Предложеният подход 

включва получаване на катализатори на базата на активен въглен за разлагане на метанол като 

източник на водород, при което могат да се получат както активен въглен, така и метанол от 

биомасата. За да се изясни влиянието на различните характеристики на активния въглен върху 

образуването на каталитично активна фаза, активни въглени с различна текстура и 

повърхностна функционалност са целенасочено получени чрез промени в температурата на 

активиране по време на подготовката на въглена и неговата постсинтетична обработка с азотна 

киселина. За прекурсор на активен въглен са избрани прасковени костилки, широко 

разпространени в България и на Балканите. Железни, цинкови и феритни модификации на така 

получените въглени са приготвени чрез омокряне, а азотна физисорбция, XRD, HRTEM, UV-

Vis, FTIR, Moessbauer спектроскопия, TPR с водород и методът на Boehm са използвани за 

характеризиране на пробите. Установено е, че състоянието и каталитичната активност на 

нанесените частици метален оксид могат лесно да се контролират чрез процедурата на 

приготвяне на въглените и този ефект силно зависи от природата на нанесения метален оксид. 

В случай на модификация с желязо, повишаването на температурата на активиране по време на 

получаване на въглена промотира образуването на по-фино диспергирани, достъпни за 

реагентите и активни при разпадането на метанола магнетитни частици. Дисперсността и 

достъпността на цинков оксид при модификация с цинк се подобряват чрез образуването на 

допълнително количество повърхностни киселинни групи по време на предварителната 

обработка на въглена с азотна киселина. Комбинацията от по-ниска температура на активиране 
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с предварителна обработка с азотна киселина промотира образуването на силно активни 

феритни наночастици в бинарни модификации. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

15. N. Marinkov, M. Markova-Velichkova, S. Gyurov, Y. Kostova, I. Spassova, D. Rabadjieva, D. 

Kovacheva, I. Penkov, Chr. Tzvetkova, G. Gentscheva. Preparation and characterization of silicagel 

from silicate solution obtained by autoclave treatment of copper slag. Journal of Sol-Gel Science and 

Technology 87, 2 (2018) 331-339.  

Abstract: The formation of silicagel from sodium silicate solution obtained by alkaline autoclave 

treatment of copper slag was investigated. The influence of the parameters of the gelation process 

(type of acid used, the pH of the medium, and drying conditions) on the structure and properties of the 

resulting silicagel, were studied. Silicagels obtained under different conditions were characterized by 

XRD, low-temperature nitrogen adsorption, FTIR, SEM, and TEM analyses. All silicagels are 

amorphous with a different degree of crosslinking. The physicochemical characterizations show that 

the type of acid, the mode of drying and pH influence the dispersity and the morphology of the 

silicagels prepared. Silicagels obtained at low-pH medium have a higher specific surface area and 

porosity than silicagels obtained at high-pH medium. Silicagels obtained at low-pH medium have no 

micropores and their porosity is only expressed by a narrow mesopore distribution. Freeze-drying 

improves the porosity of the silicagels obtained at high-pH medium. It is confirmed that the dilution of 

the sodium silicate solution affects the initial pH and the time of gelation.The moisture absorption 

capacity of the prepared silicagels increases in the following order: silicagel obtained at high-pH 

medium, dried in air < silicagel obtained at high-pH medium, freeze-dried < silicagel obtained at low-

pH medium, dried in air. 

Получаване и характеризиране на силикагел от силикатен разтвор получен чрез автоклавно 

третиране на медна шлака 

Резюме: Образуването на силикагел от разтвор на натриев силикат, получен чрез алкална 

автоклавна обработка на медна шлака, беше изследвано. Влиянието на параметрите на процеса 

на гелиране (вид на използваната киселина, pH на средата и условия на сушене) върху 

структурата и свойствата на получения силикагел е изучавано. Силикагели, получени при 

различни условия са характеризирани с XRD, нискотемпературна адсорбция на азот, FTIR, 

SEM и TEM анализи. Всички силикагели са аморфни с различна степен на омрежване. 

Физикохимичните характеристики показват, че видът на киселината, режимът на сушене и pH 

влияят върху дисперсността и морфологията на приготвените силикагели. Силикагели, 

получени при ниско рН имат по-висока специфична повърхност и порьозност от силикагелите, 

получени при високо рН. Силикагели, получени при ниско pH, нямат микропори и тяхната 

порьозност се изразява само чрез тясно разпределение на мезопорите. Сушенето чрез 

лиофилизация подобрява порьозността на силикагелите, получени при високо рН. Потвърждава 

се, че разреждането на разтвора на натриевия силикат влияе върху първоначалното рН и 

времето на гелиране. Капацитетът за абсорбиране на влага на приготвените силикагели се 

увеличава в следния ред: силикагел, получен при високо рН, изсушен на въздух < силикагел, 

получен при високо рН, изсушен чрез лиофилизация < силикагел, получен при ниско рН, 

изсушен на въздух. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. B. Tzankov, Ch.Voycheva, D. Aluani, Y. Yordanov, K. Avramova, V. Tzankova, I. Spassova, D. 

Kovacheva, K. Yoncheva. Improvement of dissolution of poorly soluble glimepiride by loading on 

two types of mesoporous silica carriers. Journal of Solid State Chemistry 271 (2019) 253-259. 

Abstract: The aim of the present study was to evaluate the potential of MCM-41 and HMS 

mesoporous silica particles as efficient carriers for poorly soluble drug, such as glimepiride (BCS, 
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class II). In vitro release tests performed at pH 7.4 showed practically complete release of the drug in 

two hours from both carriers, whereas the dissolution of pure glimepiride reached only 30% for the 

same time. The results from our study suggested that the improved solubility was probably due to a 

significant decrease in drug crystallinity degree. The beneficial safety profile of the glimepiride-loaded 

MCM-41 and HMS particles was proved on human endothelial EA.hy926 and hepatotoma HepG2 

cells. Our findings suggest that the newly developed formulations might be considered as promising 

and safe delivery systems for poorly soluble drug like glimepiride. 

Подобряване на разтварянето на слабо разтворим глимепирид чрез натоварване върху два 

вида мезопорести силициеви носители 

Резюме: Целта на настоящото изследване е да се оцени потенциалът на MCM-41 и HMS 

мезопорестите силициеви частици като ефективни носители за слабо разтворимо лекарство, 

като глимепирид (BCS, клас II). In vitro тестове за освобождаване, извършени при pH 7,4 

показва практически пълно освобождаване на лекарството за два часа от двата носителя, докато 

разтварянето от чистия глимепирид достига само 30% за същото време. Резултатите от нашето 

проучване показват, че подобреното разтворимостта вероятно се дължи на значително 

намаляване на степента на кристалност на лекарството. Благоприятният профил на безопасност 

на заредените с глимепирид MCM-41 и HMS частици бяха доказани върху човешки ендотелен 

EA.hy926 и хепатотома HepG2 клетки. Нашите констатации показват, че новоразработените 

формулировки могат да се считат за обещаващи и безопасни системи за доставяне на слабо 

разтворимо лекарство като глимепирид. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. B.Tzankov, V. Tzankova, D. Aluani, Y. Yordanov, I. Spassova, D. Kovacheva, K. Avramova, M. 

Valoti, K. Yoncheva. Development of MCM-41 mesoporous silica nanoparticles as a platform for 

pramipexole delivery. Journal of Drug Delivery Science and Technology 51 (2019) 26-35. 

Abstract: Herein, we present development of new pH-responsive drug delivery systems for D3-

dopamine receptor agonist pramipexole, based on its encapsulation in MCM-41 mesoporous silica 

particles. Pramipexole loaded particles were further coated with chitosan and/or sodium alginate in 

order to modify drug release. The prepared pramipexole loaded nanoparticles were characterized by 

using X-ray diffraction (XRD), N2-physisorption, dynamic light scattering (DLS), TEM and 

attenuated total reflection infrared (ATR-FTIR) spectra. The post-coating of pramipexole loaded 

MCM-41 with chitosan/sodium alginate polymers changed dramatically physicochemical properties of 

the particles. The release profile showed that combination of both polymers led to significant reduction 

by approximately 50% in the initial burst-release effect at both tested pH values (1.2 and 6.8). 

Uncoated MCM-41 released the total amount of pramipexole within the first 15 min, whereas double-

coated particles reached full release after 300 min. Interestingly, we found that pramipexole loaded 

MCM-41 particles showed a higher potential in preventing H2O2-induced oxidative damage in human 

neuroblastoma SH-SY5Y cells, compared to the free drug. In conclusion, pramipexole loading in 

chitosan/sodium alginate coated MCM-41 might represent a promising drug delivery strategy for 

modified release and neuronal protection against oxidative damage, observed in Parkinson's disease. 

Разработване на наночастици от мезопорести силициев диоксид MCM-41 като платформа за 

доставка на прамипексол 

Резюме: Тук представяме разработването на нови системи за доставяне на лекарства, 

реагиращи на рН, за D3-допаминов рецепторен агонист прамипексол, базиран на неговото 

капсулиране в MCM-41 мезопорести силициеви частици. Натоварени с прамипексол частици 

бяха допълнително покрити с хитозан и/или натриев алгинат, за да се модифицира 

освобождаването на лекарството. Приготвените натоварени с прамипексол наночастици се 

характеризират чрез използване на рентгенова дифракция (XRD), N2-физисорбция, динамична 
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спектри на разсейване на светлината (DLS), TEM и инфрачервени спектри с атенюирано пълно 

отражение (ATR-FTIR). Покриването на натоварен с прамипексол MCM-41 с полимери 

хитозан/натриев алгинат драстично променя физикохимичните свойства на частиците. 

Профилът на освобождаване показва, че комбинацията от двата полимера води до значително 

намаление с приблизително 50% на първоначалния внезапен ефект и при двете тествани pH 

стойности (1,2 и 6,8). Непокритият MCM-41 освобождава общото количество прамипексол в 

рамките на първите 15 минути, докато при двойно покрития частиците достигат пълно 

освобождаване след 300 минути. Интересното е, че открихме, че прамипексол натоварен върху 

MCM-41 показва по-висок потенциал за предотвратяване на H2O2-индуцирано окислително 

увреждане при човешки невробластомни клетки SH-SY5Y, в сравнение със свободното 

лекарство. В заключение, натоварването на прамипексол в покрит с хитозан/натриев алгинат 

MCM-41 може да представлява обещаваща стратегия за доставяне на лекарства за 

модифицирано освобождаване и невронна защита срещу оксидативно увреждане, наблюдавано 

при болестта на Паркинсон. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

18. N. Velikova, I. Spassova. Amine functionalized mesoporous hybrid materials: Influence of KCl 

and xylene on the textural characteristics and CO2 sorption. Journal of Sol-Gel Science and 

Technology, 91, 2 (2019) 374-384. 

Abstract: Amine-functionalized mesoporous silica materials were prepared by sol–gel method in the 

system tetraethylortosilicate: bis[(3- trimethoxysilyl)propyl]amine (TEOS: BTPA). The hybrid amine 

functionalized silica materials were synthesized by co-condensation reaction between TEOS and 

BTPA precursors in acidic media. Soft template approach for pore formation was applied and as a 

structural directing agent was used surfactant Pluronic P123. For improving of pore ordering and 

textural characteristics xylene and KCl were used and their influence on the structural and 

morphological characteristics was investigated by FTIR, 
13

C CP MAS NMR, 2
9
Si MAS NMR, BET, 

PSD and XRD techniques. CO2 adsorption properties of the synthesized amine functionalized hybrid 

materials were investigated. The simultaneous presence of xylene and KCl leads to improvement of 

the pore ordering, increasing of the textural characteristics values and formation of cylindrical pores. 

The determined heats of CO2 adsorption evidenced chemisorption process between CO2 and the amine 

groups of the hybrid materials. 

Амино-функционализирани мезопорести хибридни материали: влияние на KCl и ксилен върху 

текстурните характеристики и сорбцията на CO2 

Резюме: Амино-функционализираните мезопорести материали от силициев диоксид се 

приготвят чрез зол-гел метод в системата тетраетилортосиликат: бис[(3-

триметоксисилил)пропил]амин (TEOS: BTPA). Хибридните амино-функционализирани 

силициеви материали бяха синтезирани чрез ко-кондензационна реакция между TEOS и BTPA 

в кисела среда. Подход с на мек темплейт за образуване на пори беше използван и като 

структурно направляващ агент е приложен Pluronic P123. За подобряване на подреждането на 

порите и текстурните характеристики бяха използвани ксилен и KCl, а тяхното влияние върху 

структурните и морфологични характеристики беше изследвано чрез FTIR, 
13

C CP MAS NMR, 
29

Si MAS NMR, BET, PSD и XRD техники. Бяха изследвани адсорбционните свойства на 

синтезираните амино-функционализирани хибридни материали спрямо CO2. Едновременното 

присъствие на ксилен и KCl води до подобряване на подреждането на порите, повишаване на 

стойностите на текстурните характеристики и образуване на цилиндрични пори. Определените 

топлини на адсорбция на CO2 показват принос на хемосорбция между CO2 и аминогрупите на 

хибридните материали. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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19. Ts. Lazarova, D. Kovacheva, M. Georgieva, D. Tzankov, G. Tyuliev, I. Spassova, A. Naydenov. 

Tunable Nanosized Spinel Manganese Ferrites Synthesized By Solution Combustion Method. Applied 

Surface Science (2019) 143571. 

Abstract: The influence of the glycine-glycerol fuel mixing ratio on the structure, morphology, 

magnetic and catalytic properties of nanosized MnFe2O4 prepared by solution combustion method was 

investigated. The samples were synthesized using mixture of glycerol and glycine in the reducing 

power ratios 1:0, 0.75:0.25, 0.5:0.5, and 0.25:0.75. All samples were characterized by powder X-ray 

diffraction, N2-physisorption at 77 K, scanning electron microscopy, transmission electron 

microscopy, X-ray photoelectron spectroscopy and H2-thermal programmed reduction. Magnetic 

behavior of the ferrites at room temperature was investigated. It was demonstrated that by varying the 

glycerol to glycine ratio, samples with different magnetic properties can be prepared. The catalytic 

properties of MnFe2O4 were studied in reactions of complete oxidation of hydrocarbons (methane, 

ethane, propane, butane) as model substances. The results reveal that structural, surface and 

morphological characteristics of the prepared spinels could be tuned by varying the ratios in the fuel 

mixtures. The nanoparticles obtained with glycerol and with a mixture fuel with glycine up to 50% 

show better catalytic oxidation properties than the sample obtained with a fuel containing 75% glycine. 

After the catalytic tests these samples do not undergo any substantial phase and morphological 

changes, thus they could be applied in low temperature combustion. 

Регулируеми наноразмерни шпинелни манганови ферити, синтезирани чрез метод на изгаряне 

от разтвор  

Резюме: Изследвано е влиянието на съотношението на гориво глицин-глицерол върху 

структурата, морфологията, магнитните и каталитичните свойствата на наноразмерен MnFe2O4, 

получен по метода на изгаряне от разтвор. Образците бяха синтезиран с помощта на смес от 

глицерол и глицин в съотношения на редуцираща сила 1:0, 0.75:0.25, 0.5:0.5 и 0.25:0.75. Всички 

проби се характеризирани чрез прахова рентгенова дифракция, N2-физисорбция при 77 К, 

сканираща електронна микроскопия, трансмисионна електронна микроскопия, рентгенова 

фотоелектронна спектроскопия и H2-термопрограмирана редукция. Изследвано е магнитното 

поведение на феритите при стайна температура. Беше демонстрирано, че чрез промяна на 

съотношението глицерол към глицин могат да се приготвят материали с различни магнитни 

свойства. Каталитичните свойства на MnFe2O4 са изследвани в реакции на пълно окисление на 

въглеводороди (метан, етан, пропан, бутан) като моделни вещества. Резултатите разкриват, че 

структурните, повърхностните и морфологичните характеристики на приготвените шпинели 

могат да се регулират чрез промяна на съотношенията в горивните смеси. Наночастиците, 

получени с глицерол и със смесено гориво с глицин до 50% показват по-добри окислителни 

свойства в сравнение с образец, получен с гориво, съдържащо 75% глицин. След каталитичните 

тестове образците не претърпяват съществени фазови и морфологични промени, поради което 

могат да се прилагат при ниски температури. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20. T. Tsoncheva, I. Spassova, R. Ivanova, D. Kovacheva, D. Paneva, N. Velinov, B. Tsyntsarski, N. 

Petrov. Valorization of coal treatment residues as a host matrix of nanosized nickel, copper and zinc 

ferrites. Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 127 (2019) 691-703. 

Abstract: High quality activated carbon was prepared using by-products from the pyrolysis of low 

rank coals as a precursor. The obtained carbon material was applied as a host matrix of nanosized 

MFe2O4 ferrites (M = Ni, Cu or Zn). XRD, Mоеssbauer and TPR analyses were performed for samples 

characterization and their catalytic behavior in methanol decomposition as a source of hydrogen was 

tested. In contrast to the reference mesoporous KIT-6 silica based analogues, the active phase in the 

carbon modifications was more accessible for the reactants and represented a complex mixture of 

metals, alloys, substituted magnetite and finely dispersed ferrites, which ensured their higher catalytic 
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activity in methanol decomposition. 

Оползотворяване на остатъците от обработката на въглища като приемна матрица от 

наноразмерни никелови, медни и цинкови ферити 

Резюме: Получен е висококачествен активен въглен при използване като прекурсор странични 

продукти от пиролизата на нискокачествени въглища. Полученият въглероден материал се 

прилага като матрица-гостоприемник за наноразмерни MFe2O4 (M = Ni, Cu или Zn). XRD, 

Mössbauer и TPR анализи бяха извършени за характеризиране на пробите и тяхното 

каталитично поведение при разлагането на метанол като източник на водород беше тествано. За 

разлика от базирани на мезопорест KIT-6 силициев диоксид образци, активната фаза във 

въглеродните модификации е по-достъпна за реагентите и представлява сложна смес на метали, 

сплави, заместен магнетит и фино диспергирани ферити, което гарантира тяхната по-висока 

каталитична активност при разграждането на метанола. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

21. B. Tzankov, Ch.Voycheva, Y. Yordanov, D. Aluani, I. Spassova, D. Kovacheva, N. Lambov, V. 

Tzankova. Development and in vitro safety evaluation of pramipexole - loaded hollow mesoporous 

silica (HMS) particles. Biotechnology & biotechnological equipment, 33, 1, (2019) 1204-1215. 

Abstract: In this study, spherical hollow mesoporous silica (HMS) particles with average size of 550 

nm were loaded with dopamine-receptor agonist pramipexole, as a model drug. High drug loading 

(55%) was achieved by its incorporation in the reservoir structure of HMS. The newly developed drug-

delivery systems were further double-coated with bioadhesive polymers chitosan and sodium alginate 

to achieve sustained release. The double chitosan/sodium alginate coating diminished the initial burst 

effect and lowered pramipexole release at two pH values (1.2 and 6.8) as shown by in vitro release 

studies. The haemolytic assay and MTT-test in human neuroblastoma SH-SY5Y cells showed good 

safety profile of the novel pramipexole-loaded HMS particles. Moreover, a more pronounced 

protection of human neuroblastoma SH-SY5Y cells against H2O2-induced oxidative damage was 

observed upon treatment with pramipexole-loaded (noncoated or chitosan-coated) HMS particles 

compared to the free drug. In conclusion, we found that HMS particles might be of great interest as a 

promising drug-delivery system for pramipexole. The coating with biopolymer chitosan modified both 

the drug-delivery process and the in vitro protection against oxidative stress in neuroblastoma SH-

SY5Y cells. 

Разработване и in vitro оценка на безопасността на прамипексол, зареден върху частици 

мезопорест силициев диоксид (HMS)  

Резюме: В това изследване, сферични кухи мезопорести силициеви частици (HMS) със среден 

размер от 550 nm бяха натоварени с допамин-рецепторен агонист прамипексол, като моделно 

лекарство. Високо натоварване с лекарства (55%) е постигнато чрез включването му в 

структурата на HMS. Новоразработената лекарство- доставяща система беше допълнително 

покрита с биоадхезивните полимери хитозан и натриев алгинат за постигане на продължително 

освобождаване. Двойното покритие от хитозан/натриев алгинат намалява първоначалния ефект 

на взривно освобождаване и забавя освобождаването на прамипексол при две стойности на pH 

(1.2 и 6.8), както е показано от in vitro проучвания за освобождаване. Хемолитичен анализ и 

МТТ-тест при човешки невробластом клетки SH-SY5Y показват добър профил на безопасност 

на новите HMS частици, натоварени с прамипексол. Освен това, по-изразена защита на 

клетките на човешки невробластом SH-SY5Y срещу индуцирано от H2O2 окислително 

увреждане се наблюдава при третиране с прамипексол, натоварен (без покритие или с покритие 

с хитозан) HMS частици в сравнение със свободното лекарство. В заключение, открихме че 

HMS частиците могат да бъдат от голям интерес като лекарство- доставяща система за 

прамипексол. Покритието с биополимерен хитозан модифицира както процеса на доставяне на 
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лекарството, така и in vitro защитата срещу оксидативен стрес в клетките на невробластома SH-

SY5Y. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22. T. Tsoncheva, I. Spassova, G. Issa, R. Ivanova, D. Kovacheva, D. Paneva, D. Karashanova, N. 

Velinov, B. Tsyntsarski, B. Georgieva, M. Dimitrov, N. Petrov. Ni0.5M0.5Fe2O4 (M = Cu, Zn) Ferrites 

Hosted in Nanoporous Carbon from Waste Materials as Catalysts for Hydrogen Production. Waste and 

Biomass Valorization 12, (2021) 1371-1384. 

Abstract: This work is focused on the preparation of Ni0.5M0.5Fe2O4 mixed ferrites (M = Zn or Cu), 

supported on nanoporous carbons materials. The carbon supports are obtained from various waste 

residues, such as peach stones from the canning industry and by-products from the low rank coals 

pyrolysis. X-ray diffraction (XRD), nitrogen physisorption, high-resolution transmission electron 

microscopy (HRTEM), Moessbauer spectroscopy and temperature programmed reduction (TPR) 

analyses as well as mesoporous silica with tridimensional structure type KIT-6 silica based reference 

samples are used for detail characterization of the obtained materials. It was established that the loaded 

on the carbon supports phase is a complex mixture of finely dispersed ferrite, substituted magnetite, 

metal (Cu, Fe, FeNi alloy) and ZnO particles. Their dispersion and composition depend on the texture 

characteristics of the carbon support, which could be easily controlled by the waste precursor used. 

The existence of mesoporosity in the carbon host matrix provokes the formation of more finely 

dispersed and easily reducible spinel particles, which ensures higher initial catalytic activity, but fast 

deactivation of the catalysts. The formation of activated carbon mesoporosity is facilitated by the 

presence of cellulose and hemicellulose in the biomass or the addition of furfural to the coal tar pitch 

precursor. The Ni0.5Zn0.5Fe2O4 modifications demonstrate higher potential as catalysts for hydrogen 

production via methanol decomposition. 

Ni0.5M0.5Fe2O4 (M = Cu, Zn) ферити, разположени в нанопорест въглерод от отпадъчни 

материали като катализатори за производство на водород 

Резюме: Тази работа е фокусирана върху получаването на смесени ферити Ni0.5M0.5Fe2O4 (M = 

Zn или Cu), нанесени върху нанопорести въглеродни материали. Въглеродните носители се 

получават от различни отпадъци, като костилки от праскови от консервната промишленост и 

странични продукти от пиролиза на нискокачествени въглища. Рентгенова дифракция (XRD), 

азотна физисорбция, трансмисионна електронна микроскопия с високо разделяне (HRTEM), 

Мьосбауерова спектроскопия и температурно програмирано резукцияе (TPR), както и 

референтни проби, базирани на мезопорест силициев диоксид тип KIT-6 са използвани за 

подробно характеризиране от получените материали. Установено е, че нанесената върху 

въглеродните носители фаза е сложна смес от фино диспергирани ферити, заместени 

магнетити, метални (Cu, Fe, FeNi) сплави и ZnO частици. Тяхната дисперсност и състав зависят 

от текстурните характеристики на въглеродния носител, които могат лесно да се контролират 

чрез използвания прекурсор на отпадъците. Наличието на мезопорьозност в въглеродната 

приемна матрица провокира образуването на по-фино диспергирани и лесно редуцируеми 

шпинелни частици, което осигурява по-висока начална каталитична активност, но бързо 

дезактивиране на катализаторите. Формирането на мезопорьозността на активен въглен се 

улеснява от наличието на целулоза и хемицелулоза в биомасата или добавянето фурфурол към 

прекурсора на каменовъглен катран. Ni0.5Zn0.5Fe2O4 модификациите демонстрират по-висок 

потенциал като катализатори за получаване на водород чрез разлагане на метанол. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23. K. Yoncheva, B. Tzankov, I. Spassova, D. Kovacheva. Encapsulation of doxorubicin in chitosan-

alginate nanoparticles improves its stability and cytotoxicity in resistant lymphoma L5178 MDR cells. 

Journal of Drug Delivery Science and Technology, 59 (2020) 101870. 
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Abstract: The present study evaluated the impact of doxorubicin encapsulation in chitosan-alginate 

nanoparticles on its stability, cytotoxic potential in multidrug resistant lymphoma cells (L5178 MDR1) 

and toxicity in H9c2 cardioblasts. The results indicated that the encapsulation stabilized the drug 

against degradation due to its inner location in nanoparticles as suggested by thermogravimetric and 

X-ray diffraction analyses. Further, the encapsulated doxorubicin was significantly more cytotoxic to 

L5178 MDR1 cells than free doxorubicin. A flow cytometry assay revealed that the encapsulation did 

not improve the drug uptake by L5178 MDR1 cells, but increased the amount of doxorubicin that 

remains intracellularly 12 h after discontinuation of the treatment. The treatment of cardioblasts with 

subcytotoxic concentrations of doxorubicin showed that the free drug impacted negatively the 

glutathione antioxidant system by reducing the ratio between the reduced and the oxidized form of 

glutathione (GSH/GSSG), whereas the encapsulated did not cause statistically significant changes in 

GSH/ GSSG levels. The observed protective effects were probably the result of antioxidant properties 

of the drug delivery system, since the empty nanoparticles improved the GSH/GSSG ratio themselves. 

Thus, the chitosan-alginate nanoparticles could be considered advantageous delivery system because 

of improved drug stability, increased cytotoxicity in resistant L5178 MDR1 cells and possible 

reduction of cardiotoxic effects. 

Капсулирането на доксорубицин в наночастици хитозан-алгинат подобрява неговата 

стабилност и цитотоксичност в резистентни лимфомни L5178 MDR клетки 

Резюме: Настоящото проучване оценява въздействието на капсулирането на доксорубицин в 

наночастици хитозан-алгинат върху неговите стабилност, цитотоксичен потенциал в 

мултирезистентни лимфомни клетки (L5178 MDR1) и токсичност в H9c2 кардиобласти. 

Резултатите показват, че капсулирането стабилизира лекарството срещу разграждане поради 

вътрешното му разположение в наночастиците, както се предполага от термогравиметрични и 

рентгенови дифракционни анализи. Освен това, капсулираният доксорубицин е значително по-

цитотоксичен за L5178 MDR1 клетки, отколкото свободният доксорубицин. Цитометричният 

анализ разкрива, че капсулирането не подобрява усвояването на лекарството от L5178 MDR1 

клетки, но повишава количеството доксорубицин, което остава вътреклетъчно 12 часа след 

прекратяване на лечението. Лечението на кардиобласти със субцитотоксични концентрации на 

доксорубицин показва, че свободното лекарство повлиява отрицателно антиоксидантната 

система на глутатиона чрез намаляване на съотношението между редуцираната и окислената 

форма на глутатион (GSH/GSSG), докато капсулираният не предизвиква статистически значими 

промени в GSH/нива на GSSG. Наблюдаваните защитни ефекти вероятно са резултат от 

антиоксидантните свойства на лекарство-доставящата система, тъй като празните наночастици 

сами подобряват съотношението GSH/GSSG. Така хитозан-алгинатните наночастици могат да 

се считат за изгодна система за доставяне поради подобрената стабилност на лекарството, 

повишена цитотоксичност в резистентни L5178 MDR1 клетки и възможно намаляване на 

кардиотоксичните ефекти. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

24. I. Spassova*, N. Stoeva, P. Georgieva, M. Khristova, D. Mehandjiev, Copper catalysts supported 

on alumina-carbon composites in NO reduction with CO, Comptes rendus de l’Académie bulgare des 

Sciences 73, 8 (2020) 1069-1075. 

Abstract: Mesostructured alumina-carbon composites with different Al/C ratio were synthesized by 

soft template approach. Copper oxide active phase was deposited by incipient wetness technique. The 

composites and the catalysts were characterized by TG, XRD, low temperature N2-adsorption, TEM, 

XPS. The catalytic behavior in NO reduction with CO in 25–300
о
C was studied. The presence of metal 

ions in various oxidation states on the surface provides active centres for the adsorption of NO and CO 

and consequently their reaction. 
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Медни катализатори нанесени на алумо-въглеродни композити за редукция на NO с CO 

Резюме: Синтезирани бяха мезоструктурирани алуминиев оксид-въглеродни композити с 

различно съотношение Al/C чрез мек темплейтен подход. Активна фаза на меден оксид беше 

отложена чрез техника на омокряне. Композитите и катализаторите бяха характеризирани с TG, 

XRD, нискотемпературна N2-адсорбция, TEM, XPS. Беше изследвано каталитично поведение 

при редукция на NO с CO при 25–300
о
C. Наличието на метални йони в различни степени на 

окисление на повърхността осигурява активен центрове за адсорбция на NO и CO и 

впоследствие тяхната реакция. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25. D. Kichukova, R. Ivanova, M. Dimitrov, T. Tsoncheva, D. Kovacheva, I. Spassova, A. Staneva, 

Novel RGO-supported nickel-zinc ferrite catalyst for hydrogen production from methanol Comptes 

Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences 73, 10 (2020) 1376-1381  

Abstract: Reduced graphene oxide (RGO) is a promising material for environmental protection, 

energy storage, but still very few papers have reported its use as catalyst support. In the present study 

we report the preparation of novel RGO supported nickel-zinc ferrite catalyst for hydrogen production 

from methanol. The catalyst is highly active and reaches 100% methanol conversion at 650 K. Almost 

complete and stable selectivity towards CO and H2 was observed for 3 h. The composite possesses a 

significant potential for environmental protection as a cheap and efficient catalyst for hydrogen 

production. 

Нов никел-цинков феритен катализатор, нанесен на RGO за получаване на водород от 

метанол 

Резюме: Редуцираният графенов оксид (RGO) е обещаващ материал за околната среда защита, 

съхранение на енергия, но все още много малко статии съобщават за употребата му като 

носител на катализатори. В настоящото изследване ние докладваме подготовката на нов никел-

цинков феритен катализатор, нанесен на RGO за получаване на водород от метанол. 

Катализаторът е силно активен и достига 100% превръщане на метанола при 650 K. Почти 

пълна и стабилна селективност към CO и H2 се наблюдава в продължение на 3 часа. 

Композитът притежава значителен потенциал за опазване на околната среда като евтин и 

ефективен катализатор за производство на водород. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26. T. Popova, B. Tzankov, Ch. Voicheva, I. Spassova, D. Kovacheva, S. Tzankov, D. Aluani, V. 

Tzankova, N. Lambov. Mesoporous silica MCM-41 and HMS as advanced drug delivery carriers for 

bicalutamide. Journal of Drug Delivery Science and Technology, 62 (2021) 102340. 

Abstract: This study presents the potential of Mobil Composition of Matter No.41 (MCM-41) and 

Hollow Mesoporous Silica (HMS) as an efficient drug delivery system for anticancer drug 

bicalutamide (BLT). Bicalutamide loaded nanoparticles were characterized by using X-ray diffraction 

(XRD), N2-physisorption, dynamic light scattering (DLS), TEM and attenuated total reflection infrared 

(ATR-FTIR) spectra. Drug loading procedure leads to high drug loading in both MCM-41 (40%) and 

HMS particles (62%). The loading of bicalutamide onto MCM-41 and HMS particles leads to a 

reduction in the initial burst effect and slows down the drug release in the used media compared to the 

pure drug. The safety experiments confirm good blood biocompatibility of both empty and 

bicalutamide-loaded nanoparticles. The cytotoxicity studies show that bicalutamide loading in 

mesoporous silica nanoparticles increases its in vitro antitumor activity against prostate 

adenocarcinoma LNCaP cells with the rank order of potency HMS/B > MCM-41/B > free 

bicalutamide. In conclusion, the newly developed formulations might be considered as promising 

delivery systems for bicalutamide, providing more reliable drug bioavailability, good safety and 
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increased in vitro antitumor activity against LNCaP prostate adenocarcinoma cells. 

Мезопорест силициев диоксид MCM-41 и HMS като усъвършенствани носители за доставяне 

на лекарството бикалутамид 

Резюме: Това изследване представя потенциала на Mobil Composition of Matter No.41 (MCM-

41) и Hollow Mesoporous Silica (HMS) като ефективни лекарство-доставящи системи за 

противораково лекарство бикалутамид (BLT). Наночастици, натоварени с бикалутамид са 

характеризирани чрез използване на рентгенова дифракция (XRD), N2-физисорбция, динамично 

разсейване на светлината (DLS), TEM и ATR-FTIR. Процедурата за натоварване води до високо 

натоварване както на MCM-41 (40%), така и на HMS частици (62%). Натоварването на 

бикалутамид върху MCM-41 и HMS частици води до намаляване на първоначалния ефект на 

взривно освобождаване и забавя освобождаването на лекарството в използваната среда в 

сравнение с чистото лекарство. Експериментите за безопасност потвърждават добра кръвна 

биосъвместимост както на празни, така и на заредени с бикалутамид наночастици. 

Изследванията за цитотоксичност показват, че натоварването на бикалутамид в наночастиците 

от мезопорест силициев диоксид води до увеличение на in vitro антитуморна активност срещу 

LNCaP клетки на аденокарцином на простатата с ред на активност HMS/B > MCM-41/B > 

свободен бикалутамид. В заключение, новоразработените формулировки могат да се считат за 

обещаващи системи за доставяне на бикалутамид, осигуряващи по-надеждна лекарствена 

бионаличност, добра безопасност и повишена in vitro антитуморна активност срещу LNCaP 

клетки от аденокарцином на простатата. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27. D. Kichukova, D. Kovacheva, A. Staneva, I. Spassova. Antimicrobial impact of nanocomposites 

of reduced graphene oxide with silver and copper. Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des 

Sciences 74, 2 (2021) 190-196. 

Abstract: Original method for direct preparation of nanocomposites of reduced graphene oxide and 

metal nanoparticles was developed. The technological scheme involves the preparation of graphene 

oxide by modified Hummers’ method and the subsequent composite synthesis by simultaneous 

reduction of mixture of GO and the appropriate silver and copper salts. The resulting composites were 

characterized by XRD, SEM, TEM and N2-physisorption. Metal nanoparticles with average size of 

about 20–40 nm are homogeneously distributed in the composites. The new mixed Cu-Ag-RGO 

nanocomposite manifests the best antibacterial behaviour against the bacteria Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli and the fungus Candida albicans due to synergetic effect. 

Антимикробно въздействие на нанокомпозитите от редукциран графенов оксид със сребро и 

мед 

Резюме: Разработен e оригинален метод за директно получаване на нанокомпозити от 

редуциран графенов оксид и метални наночастици. Технологичната схема включва 

получаването на графенов оксид по модифициран метод на Hummers и последващият 

композитен синтез чрез едновременно редуциране на смес от GO и съответните сребърни и 

медни соли. Получените композити бяха характеризирани с XRD, SEM, TEM и N2-

физисорбция. Метални наночастици със среден размер около 20–40 nm са хомогенно 

разпределени в композитите. Новият смесен нанокомпозит Cu-Ag-RGO проявява най-добро 

антибактериално поведение срещу Staphylococcus aureus, Escherichia coli и гъбичката Candida 

albicans поради синергичен ефект. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28. D. Shandurkov, P. Ignatov, I. Spassova, S. Gutzov. Spectral and texture properties of hydrophobic 

aerogel powders obtained at room temperature drying conditions. Molecules 26, 6 (2021) 1796. 
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Abstract: Attenuated Total Reflectance Infrared (ATR-IR) spectroscopy and texture measurements 

based on nitrogen adsorption-desorption isotherms are combined to characterize silica aerogel granules 

with different degrees of hydrophobicity. The aerogels were prepared from tetraethoxysilane via a 

room temperature hydrolysis-gelation process, solvent exchange, hydrophobization, and drying at 

subcritical conditions. The dependencies between the texture properties, pore architectures, surface 

fractal dimensions, and degree of hydrophobicity of the samples are extracted from the ATR-IR 

spectra and the adsorption-desorption isotherms. The IR absorption in the region of the Si-O-Si and Si-

OH vibrations is used for a description of the structural and chemical changes in aerogel powders 

connected with their surface hydrophobization. The Frenkel–Halsey–Hill (FHH) theory is applied to 

determine the surface fractal dimension of the powder species. 

Спектрални и текстурни свойства на хидрофобни аерогелови прахове, получени от сушене при 

стайна температура 

Резюме: Инфрачервена спектроскопия с пълно вътрешно отражение (ATR-IR) и измервания на 

текстурата на базата на азотни адсорбционно-десорбционни изотерми са комбинирани, за да се 

характеризират гранули силициев аерогел с различна степен на хидрофобност. Аерогеловете се 

приготвят от тетраетоксисилан чрез процес на хидролиза-гелиране при стайна температура, 

обмен на разтворител, хидрофобизация и сушене при субкритични условия. Зависимостите 

между свойствата на текстурата, архитектурата на порите, повърхността,  фракталните размери 

и степента на хидрофобност на пробите са извлечени от ATR-IR спектрите и адсорбционно-

десорбционните изотерми. IR абсорбцията в областта на Si-O-Si и вибрациите на Si-OH се 

използват за описание на структурните и химични промени в аерогелните прахове свързани с 

повърхностната им хидрофобизация. Теорията на Frenkel–Halsey–Hill (FHH) се прилага към 

определя повърхностната фрактална размерност на вида прах. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29. S. Andonova, S. Sadigh Akbari, F. Karadaş, I. Spassova, D. Paneva, K. Hadjiivanov. Structure 

and properties of KNi–hexacyanoferrate Prussian Blue Analogues for efficient CO2 capture: Host–

guest interaction chemistry and dynamics of CO2 adsorption. Journal of CO2 Utilization 50 (2021) 

101593. 

Abstract: Potassium Nickel hexacyanoferrate Prussian Blue Analogues (K-NiFe-PBAs) offer an 

excellent platform for efficient CO2 capture due to their porous nature and accessible channels. Herein, 

the effect of Ni:K atomic ratio on the structure and the CO2 storage capacity was studied by employing 

K-NiFe-PBAs with Ni:K ratio of ca. 2.5 and 12. The porosity and the isosteric heat of CO2 adsorption 

can be modulated and optimized by varying the Ni:K atomic ratio in the PB framework and thus, 

covering the thermodynamic criterion for easy CO2 capture and release with acceptable energy costs. 

The synthesized K-NiFe-PBAs containing only trace amounts of K
+
 ions (with Ni:K = 12) shows an 

adsorption capacity (~3.0 mmol g
–1

 CO2 at 273 K and 100 kPa) comparable to other well established 

CO2 adsorbents. In situ FTIR spectroscopy was further employed to elucidate the host–guest 

interaction chemistry and the dynamics of K-NiFe-PBAs within CO2 and H2O. The analysis enabled, 

to the best of our knowledge, is the first FTIR spectroscopic observation of the high sensitivity of the 

material to structural distortions induced by small changes under water vapor pressure. It was found 

that H2O hardly affects CO2 adsorption and the materials are perspective for CO2 capture in the 

presence of water. 

Структура и свойства на KNi-хексацианофератни аналози на пруско синьо за ефективно 

улавяне на CO2: Химия и динамика на взаимодействието домакин-гост 

Резюме: Калиево-никелови хексацианофератни аналозите на пруско синьо (K-NiFe-PBAs) 

предлагат отлична платформа за ефективно улавяне на CO2 поради тяхната пореста природа и 

достъпни канали. Ефектът на атомното съотношение Ni:K върху структурата и капацитетът за 
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съхранение на CO2 бяха изследвани чрез използване на K-NiFe-PBAs със съотношение Ni:K 

~2.5 и 12. Порьозността и изостеричната топлина на адсорбцията на CO2 могат да бъдат 

модулирани и оптимизирани чрез промяна на Ni:K атомно съотношение в PB и по този начин 

покриват термодинамичния критерий за лесно улавяне на CO2 и освобождаване с приемливи 

енергийни разходи. Синтезираният K-NiFe-PBA образец, съдържащ само следи от K
+
 йони (с 

Ni:K = 12) показва адсорбционен капацитет (~3,0 mmol g
–1

 CO2 при 273 K и 100 kPa), сравним с 

други добре установени CO2 адсорбенти. In situ FTIR спектроскопия беше допълнително 

използвана за изясняване на химията на взаимодействието домакин-гост и динамиката на K-

NiFe-PBA при CO2 и H2O. Изследването, доколкото ни е известно, е първото FTIR 

спектроскопско наблюдение на високата чувствителност на материала към структурни 

изкривявания, предизвикани от малки промени при наличието на водна пара. Установено е, че 

H2O почти не влияе на CO2 адсорбцията и материалите са перспективни за улавяне на CO2 в 

присъствието на вода. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30. N. Velikova, I. Spassova. Bifunctional mesoporous hybrid sol-gel prepared silicas for CO2 

adsorption. Journal of sol-gel science and technology, 100 (2021) 326-340. 

Abstract: Bifunctionalized mesoporous silica materials were prepared by sol–gel method applying 

newly proposed sequence of addition of the used silanols in the systems tetraethylortosilicate (TEOS): 

Tris[3-(trimethoxysilyl)propyl] isocyanurate (ISC): bis[(3- trimethoxysilyl)propyl]amine (BTPA), 

TEOS: ISC: (3-mercaptopropyl)trimethoxysilane (MPTMS) (TEOS: ISC: MPTMS) and TEOS: 

BTPA: MPTMS. The bi-functionalized hybrid silicas were synthesized by co-condensation reaction 

between TEOS and silsesquioxane precursors in acidic media. Soft template approach for pore 

formation was applied with structural directing agent Pluronic P123. Mesitylene and KCl were used 

for improving the materials' texture. New sequences of addition of the silanol precursors into the 

reaction mixture were applied in order to achieve better distribution of the functional groups on the 

materials surface and for prevention of entrapment of the functional groups in the pore walls. The 

synthesized bi-functional hybrid mesoporous silicas were investigated by FTIR, N2-physisorption, 

DTA/TG-MS, SEM, XPS and XRD techniques. CO2 adsorption properties of the synthesized bi-

functionalized hybrids were investigated. It was found that the sequence of addition of silanol 

precursors, the type of the silsesquioxane precursors and the presence of isocyanurate groups have 

significant influence on the materials texture, morphology and CO2 sorption properties. The presence 

of isocyanurate groups in the hybrid silica framework significantly improves the textural 

characteristics and CO2 sorption capacities. The determined heats of adsorption evidenced CO2 

physisorption on the active sites of the hybrid materials.  

Бифункционални мезопорести хибридни зол-гел приготвени силициеви диоксиди за CO2 

адсорбция 

Резюме: Бифункционализираните мезопорести силициеви материали бяха получени чрез зол-

гел метод, като се прилага новопредложената последователност от добавка на използваните 

силаноли в системите тетраетилортосиликат (TEOS): Трис [3-(триметоксисилил) пропил] 

изоцианурат (ISC): бис [(3-триметоксисилил) пропил] амин (BTPA), TEOS: ISC: (3-

меркаптопропил) триметоксисилан (MPTMS) (TEOS: ISC: MPTMS) и TEOS: BTPA: MPTMS. 

Бифункционализираните хибридни силициеви диоксиди са синтезирани чрез реакция на ко-

кондензация между TEOS и прекурсори на силсескиоксан в кисела среда. Мек темплейтен 

подход за образуване на пори беше приложен с използване на структурно направляващ агент 

Pluronic P123. Мезитилен и KCl бяха използвани за подобряване на текстурата на материалите. 

Нови последователности на добавяне на силанолните прекурсори в реакционната смес, за да се 

постигне по-добро разпределение на функционални групи на повърхността на материала и за 

предотвратяване на улавянето на функционалните групи в стените на порите бяха приложени. 
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Синтезираните бифункционални хибридни мезопорести силициеви диоксиди са изследвани 

чрез FTIR, N2-физисорбция, DTA/TG-MS, SEM, XPS и XRD техники. Изследвани са и 

адсорбционните свойства на CO2 на синтезираните бифункционализирани хибриди. Беше 

намерено, че последователността на добавяне на силанолни прекурсори, вида на 

силсескиоксановите прекурсори и наличието на изоциануратни групи имат значително влияние 

върху текстурата на материалите, морфологията и сорбционните свойства спрямо CO2. 

Присъствието на изоциануратни групи в хибридната силициева рамка значително подобрява 

текстурните характеристики и сорбционните CO2 капацитети. Определените топлини на 

адсорбция показват физисорбция на CO2 върху активните центрове на хибридните материали. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

31. V. Tzankova, D. Aluani, Y. Yordanov, M. Valoti, M. Frosini, I. Spassova, D. Kovacheva, B. 

Tzankov. In vitro toxicity evaluation of lomefloxacin-loaded MCM-41 mesoporous silica 

nanoparticles. Drug and Chemical Toxicology 44, 2, (2021) 238-249.  

Abstract: Lomefloxacin (LF) is interesting as a model molecule from a safety point of view because 

of its high potential for serious adverse drug effects (i.e. phototoxic reactions). In this study, MCM-41 

mesoporous silica nanoparticles (MCM-41) were loaded with lomefloxacin, aiming to overcome the 

drug’s intrinsic cytotoxicity. The good biocompatibility of the empty drug carrier (0.1–1.0 mg/ml) was 

established by the absence of red blood cell lysis (hemolysis assay). The cytotoxicity of empty MCM-

41 and lomefloxacin- loaded MCM-41 (LF-MCM-41) was evaluated by using a battery of in vitro 

cytotoxicity assays: Alamar blue, lactate dehydrogenase release and reactive oxygen species formation 

by dichlorofluorescein assay. Three cell cultures models: hepatoma HepG2, fibroblasts L929 and 

endothelial EA.hy926 cells were used to compare the cytotoxicity and reactive oxygen species 

formation by free drug, empty MCM-41, and LF-MCM-41. The findings from the study indicated that 

empty MCM-41 (0.1–1.0 mg/ml) showed a low cytotoxic potential in HepG2, followed by L929 and 

EA.hy926 cells. Lomefloxacin loading in MCM-41 mesoporous silica nanocarrier reduced the 

cytotoxicity of the free lomefloxacin, especially in the high concentration (1.0mg/ml MCM-41, 

containing 120 mg/ml LF). L929 and EA.hy926 cells were more sensitive to the protective effects of 

LF-MCM-41, compared to HepG2 cells. The results indicate that an improvement in lomefloxacin 

safety might be expected after incorporation in an appropriate drug delivery system. 

In vitro оценка на токсичността на натоварени с ломефлоксацин наночастици  от MCM-41 

мезопорест силициев диоксид  

Резюме: Ломефлоксацин (LF) е интересен като моделна молекула от гледна точка на 

безопасността, поради високия си потенциал за сериозни неблагоприятни лекарствени ефекти 

(напр. фототоксични реакции). В това изследване наночастици от MCM-41 мезопорест 

силициев диоксид (MCM-41) бяха натоварени с ломефлоксацин, с цел да се преодолее 

присъщата на лекарството цитотоксичност. Добра биосъвместимост на празния лекарствен 

носител (0.1–1.0 mg/ml) е установена от липсата на лизис на червени кръвни клетки (тест за 

хемолиза). Цитотоксичността на празен MCM-41 и ломефлоксацин- натоварен MCM-41 (LF-

MCM-41) беше оценена чрез използване in vitro анализи за цитотоксичност: Alamar blue, 

освобождаване на лактат дехидрогеназа и образуване на реактивни кислородни форми чрез 

дихлорфлуоресцеин анализ. Три модела на клетъчни култури: хепатом HepG2, фибробласти 

L929 и ендотелен EA.hy926 клетки бяха използвани за сравняване на цитотоксичността и 

образуването на реактивни кислородни форми от свободно лекарство, празни MCM-41 и LF-

MCM-41. Констатациите от проучването показват, че празният MCM-41 (0.1–1.0 mg/ml) 

показва нисък цитотоксичен потенциал в HepG2, последван от L929 и EA.hy926 клетки. 

Натоварване с ломефлоксацин в MCM-41 мезопорест силициев наноносител намалява 

цитотоксичността на свободния ломефлоксацин, особено във висока концентрация (1.0 mg/ml 

MCM-41, съдържащ 120 mg/ml LF). L929 и EA.hy926 клетки бяха по-чувствителни към 
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защитните ефекти на LF-MCM-41 в сравнение с HepG2 клетките. Резултатите показват, че може 

да се очаква подобрение в безопасността на ломефлоксацин след включване в подходяща 

система за доставяне на лекарства. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

32. K. Yoncheva, N. Benbassat, M. Zaharieva, L. Dimitrova, A. Kroumov, I. Spassova, D. 

Kovacheva, H. Najdenski. Improvement of the Antimicrobial Activity of Oregano Oil by 

Encapsulation in Chitosan—Alginate Nanoparticles. Molecules 26 (2021) 7017. Линк 

Abstract: Oregano oil (OrO) possesses well-pronounced antimicrobial properties but its application is 

limited due to low water solubility and possible instability. The aim of this study was to evaluate the 

possibility to incorporate OrO in an aqueous dispersion of chitosan—alginate nanoparticles and how 

this will affect its antimicrobial activity. The encapsulation of OrO was performed by emulsification 

and consequent electrostatic gelation of both polysaccharides. OrO-loaded nanoparticles (OrONP) 

have small size (320 nm) and negative charge (~25 mV). The data from FTIR spectroscopy and XRD 

analyses reveal successful encapsulation of the oil into the nanoparticles. The results of 

thermogravimetry suggest improved thermal stability of the encapsulated oil. The minimal inhibitory 

concentrations of OrO-NP determined on a panel of Gram-positive and Gram-negative pathogens (ISO 

20776-1:2006) are 4–32-fold lower than those of OrO. OrO-NP inhibits the respiratory activity of the 

bacteria (MTT assay) to a lower extent than OrO; however, the minimal bactericidal concentrations 

still remain significantly lower. OrO-NP exhibit significantly lower in vitro cytotoxicity than pure OrO 

on the HaCaT cell line as determined by ISO 10993-5:2009. The irritation test (ISO 10993-10) shows 

no signs of irritation or edema on the application site. In conclusion, the nanodelivery system of 

oregano oil possesses strong antimicrobial activity and is promising for development of food additives. 

Подобряване на антимикробната активност на маслото от риган чрез капсулиране в 

хитозан—алгинатни наночастици 

Резюме: Маслото от риган (OrO) притежава добре изразени антимикробни свойства, но 

приложението му е ограничено поради ниска разтворимост във вода и възможна нестабилност. 

Целта на това проучване беше да се оцени възможността за включване на OrO във водна 

дисперсия на наночастици хитозан-алгинат и как това ще повлияе на неговата антимикробна 

активност. Капсулирането на OrO се извършва чрез емулгиране и последващо електростатично 

желиране на двата полизахарида. OrO-заредени наночастици (OrONP) имат малък размер (320 

nm) и отрицателен заряд (~25 mV). Данните от FTIR спектроскопия и XRD анализите разкриват 

успешно капсулиране на маслото в наночастиците. Резултатите от термо-гравиметрията 

предполага подобрена термична стабилност на капсулираното масло. Минималните 

инхибиращи концентрации на OrO-NP, определени върху панел от Грам-положителни и Грам-

отрицателни патогени (ISO 20776-1:2006) са 4–32 пъти по-ниски от тези на OrO. OrO-NP 

инхибират дихателната активност на бактериите (MTT анализ) в по-ниска степен от OrO; но 

минималните бактерицидни концентрации все още остават ниски. OrO-NP показват значително 

по-ниска in vitro цитотоксичност от чистите OrO върху клетъчната линия HaCaT, както е 

определено от ISO 10993-5:2009. Тест за дразнене (ISO 10993-10) не показва признаци на 

дразнене или оток на мястото на приложение. В заключение, системата за нанодоставка на 

масло от риган притежава силна антимикробна активност и е обещаваща за разработване на 

хранителни добавки. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

33. D. Kichukova, I. Spassova, A. Kostadinova, A. Staneva, D. Kovacheva. Facile Synthesized Cu–

RGO and Ag–RGO Nanocomposites with Potential Biomedical Applications. Nanomaterials 12 

(2022) 2096 

Abstract: In the present study, we report on the facile prepared nanocomposites of reduced graphene 

https://doi.org/10.3390/molecules26227017
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oxide RGO with Cu and Ag. The synthesis was performed through an environmentally friendly and 

easy method by simultaneous reduction in solutions containing Cu
2+

 or Ag
+
 and graphene oxide (GO) 

using zinc powder as a reducing agent in aqueous acidic media. The composites are characterized by 

powder X-ray diffraction, low-temperature nitrogen adsorption, X-ray photoelectron and FTIR and 

Raman spectroscopies, as well as Scanning and Transmission electron microscopies. The antibacterial 

activity of the composites was tested for Staphylococcus aureus, Escherichia coli and antifungal 

activity for Candida albicans. The cytotoxicity of the materials was studied towards two types of 

eukaryotic cells—MDCK II and A549 cell lines. The composites obtained consist of homogeneously 

distributed Cu and Ag nanoparticles on the surface of graphene sheets and manifest good antimicrobial 

activity and high cytotoxicity. The results clearly show that both metal–RGO composites can be 

successfully used as antimicrobial and anticancer agents.  

Лесно синтезирани нанокомпозити Cu–RGO и Ag–RGO с потенциални биомедицински 

приложения 

Резюме: В настоящото изследване ние докладваме лесно получени нанокомпозити от 

редуциран графенов оксид RGO с Cu и Ag. Синтезът е извършен чрез лесен метод щадящ 

околната среда чрез едновременна редукция на разтвори, съдържащи Cu
2+

 или Ag
+
 и графенов 

оксид (GO), чрез използване на цинков прах като редуциращ агент във водно-кисела среда. 

Композитите са характеризирани чрез прахова рентгенова дифракция, нискотемпературна 

адсорбция на азот, рентгенова фотоелектронна, FTIR и Raman спектроскопии, както и 

сканираща и трансмисионна електронна микроскопии. Антибактериалната активност на 

композитите е тествана за Staphylococcus aureus, Escherichia coli и противогъбична активност за 

Candida albicans. Изследвана е цитотоксичността на материалите към два типа еукариотни 

клетки — клетъчни линии MDCK II и A549. Получените композити се състоят от хомогенно 

разпределени Cu и Ag наночастици върху повърхността на графеновите листове и проявяват 

добра антимикробна активност и висока цитотоксичност. Резултатите ясно показват, че и двата 

метал-RGO композита могат успешно да се използват като антимикробни и противоракови 

агенти. 

 

 


