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Bulgaria is a beautiful country with many sightseeing. Bulgarian Academy of Sciences is a 

basic scientific organization in Bulgaria. The Institute of general and Inorganic Chemistry has nine 

laboratories, which deal with various scientific problems, topics and project. One of them is the 

Laboratory of Electron Spectroscopy of Solid Surfaces. Basic topic of the laboratory is investigation 

of various solids and processes occurring on the surface of the studied objects by X-ray photoelectron 

spectroscopy (XPS). Scientists from the Laboratory of Electron Spectroscopy of Solid Surfaces work 

on various topics. By XPS various electrochemically obtained layers based on Al are studied. The 

factors and processes that lead to the improvement of their corrosion resistance have been studied. 

Different series of TiO₂ layers for photocatalytic application have been studied. The appropriate 

precursors and parameters of the sol-gel deposition method for the preparation of layers with 

photocatalytic activity have been established. Nanostructured films obtained by Pulsed Laser 

Deposition (PLD) in air are investigated and tested for use as sensor elements. Graphene and graphene 

oxide, synthesized by a new method by modifying amorphous and nanodispersed carbon phases, were 

studied by XPS. 

 

The visit is funded by project D01-272 / 02.10.2020 –TwinTeam - "European Network for 

Materials for Clean Technologies", funded by the Ministry of Education and Science under the 

National Program "European Scientific Networks". 
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България е красива страна в Източна Европа с много исторически и природни 

забележителности. Българската академия на науките е основната научна организация в 

България. Институтът по обща и неорганична химия има девет лаборатории, които работят по 

различни научни проблеми, тематики и проекти. Еднa от тях е лабораторията по Електронна 

спектроскопия на твърди повърхности. Основна тематика на лабораторията е изследване чрез 

Рентгеновата фотоелектронна спектроскопия (XPS) на различни твърди вещества и процеси, 

протичащи на повърхността на изследваните обекти. Учени от Лабораторията по електронна 

спектроскопия на твърди повърхности работят по различни тематики. С XPS сa изследвани 

електрохимично получени различни слоеве на основата на Al. Изследвани са факторите и 

процесите, които водят до подобряване на корозионната им устойчивост. Изследвани са 

различни серии от TiO2 слоеве за фотокаталитично приложение. Установени са подходящите 

прекурсори и параметри на отлагането със зол-гел метод за получаването на слоеве с 

фатокаталитична активност. Изследвани са наноструктурирани филми, получени чрез 

Импулсно лазерно отлагане (PLD) във въздух и са тествани за приложение като сензорни 

елементи. Чрез XPS са изследвани графен и графенов оксид, синтезирани по нов метод чрез 

модифициране на аморфни и нанодисперсни въглеродни фази. 

 

 

Посещението е финансирано по проект D01-272 / 02.10.2020 – TwinTeam – „Европейска 

мрежа за материали за чисти технологии“, финансиран от Министерството на образованието 

и науката по Национална програма „Европейски научни мрежи“. 


