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Уважаема проф. Вутова, 

Бих искала да Ви уведомя, че желая да участвам в конкурса “Академик Емил Джаков”, 

организиран от Института по електроника, като представя две колективни научни работи, 

тематично обединени в областта на нанотехнологиите и получаване на нови материали чрез 

следните научни публикации и авторски колективи: 

1. Nikolov A.S., Stankova N.E., Karashanova D.B., Nedyalkov N.N., Pavlov E.L., Koev K.T., 

Najdenski H., Kussovski V., Avramov L.A., Ristoscu C., Badiceanu M., Mihailescu, I.N., “Synergistic 

effect in a two-phase laser procedure for production of silver nanoparticles colloids applicable in 

ophthalmology” (Article), Optics and Laser Technology 138, June 2021, Article number 106850; Q1, 

IF 3.867. 

2. Stankova N.E., Nikolov A., Karashanova D., Nedyalkov N., Dikovska A., Milenov T., 

Ristoscu C., Badiceanu M., Mihailescu I.N. “Fabrication of aqueous colloids of TixO2x-1 and Ag 

composite nanostructures by means of pulsed laser processing”, Journal of Physics: Conference Series 

Open Access Volume 1859, Issue 19 April 2021 Article number 01201321st. 

 

 Като основен принос на представените работи считаме: 

Разработване на метод за получаване във водна среда на химически чисти свръхфини 

монодисперсни наночастици от Ag със среден размер под 10 nm (~5.4 nm) и много тясно 

разпределение по размер (стандартно отклонение ~ 1.6 nm), както и получаване на композитни 

наноструктури от Ag и TixO2x-1 с помощта на наносекундни лазерни импулси с насочено 

приложение в медицината (например в офталмологията за получаване на очни капки като 

неинвазивен метод за профилактика и лечение на няколко вида вътреочни инфекции), за 

повишаване на фотокаталитичната активност и др. Методът се базира на последователно 

приложение на близката инфрачервена (1064 nm) и ултравиолетова (355 nm или 266 nm) 

дължини на вълните, което предизвиква синергичен ефект, изразяващ се в драматични промени 

в морфологичните и плазмонните свойства на получените наночастици. 

 

 

София,        С уважение: 

31.03.2022 г.        (доц. д-р Н. Станкова) 


