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 В обявения конкурс за доцент гл. ас. д-р Ели Григорова участва с 19 научни 

публикации. Тя има защитена докторантура през 2005 год. по проблеми отнасящи се до 

акумулиране на Н2 в магнезиеви сплави. Изследванията от дисертацията са отразени в шест 

статии публикувани в международни списания. Тематичната насоченост на 

изследователската дейност на кандидатката е свързана със синтезиране на нови материали 

за съхранение на водород. Обекти на изследванията са композити на базата на Mg и добавки 

от преходни метали и оксиди; Mg2Ni и MgH2 с различни добавки; Освен това в 

изследваните състави са използвани различни био-отпадъци съдържащи въглерод. 

Основната методика за получаване на материалите е маханохимична обработка. 

Мотивацията за провеждане на горепосочените изследвания са свързани с факта, че 

водородът придобива все по-голямо значение като носител на енергия и намирането на 

начини за неговото съхранение е от първостепенна важност. Практическата значимост на 

подобни изследвания е свързана с достигане на висок абсорбционен капацитет и 

възможност за продължително циклиране и лесно осъществяване на абсорбция и десорбция. 

От фундаментална гледна точка съществуват редица не решени проблеми свързани с 

механизма на сорбционните процеси протичащи при високи температури, получаването на 

междинни фази и др. За това може да се твърди, че реализираната изследователска дейност 

в представените публикации е актуална както от фундаментална така и от приложна гледна 

точка.  

 Развитието на научната кариера на Ели Григорова от докторантурата до днес е 

осъществена в един високо професионален изследователски екип, проф. Пешев, проф. 

J.Bobet, доц. Хрусанова, което е дало възможност тя за кратко време да израсне и да 

придобие висока квалификация в една модерна област на съвременното материалознание.  



 Пряко потвърждение за значимостта на проведените изследвания са регистрираните 

голям брой цитати –167.   120 от цитатите са свързани с резултатите от дисертационния 

труд. Публикация №1 – 20 цитата, № 2 – 12 цитата, №4 – 5 цитата, №5 – 12 цитата, №6 – 42, 

цитата, №7 - 26 цитата. Работа №3, която не е включена в дисертационния труд е цитирана 

43 пъти а работа №14 е цитирана 3 пъти. Очевидно интересът към провежданите 

изследвания продължава да бъде значителен. Разпределението на публикациите по години 

показва, че кандидатката провежда системни изследвания, средно по две публикации на 

година.  

 Съгласно възприетия в ИОНХ Правилник за условията и реда за придобиване на 

академичната длъжност доцент, научната продукция на гл.ас. д-р Е.Григорова като стойност 

надхвърля изискванията. Н-индексът е 8. От тази гледна точка тя напълно заслужава да 

получи исканото звание.  

 Ще се спра конкретно само на някои от постиженията, които са намерили най-широк 

отзвук сред научната общност. В работа №1 публикувана през 2001 год. за първи път е 

приложено механохимично активиране за получаване на композит с участието на няколко 

преходни метала – Ti, V, Fe. По този начин е подобрена кинетиката на хидриране в 

сравнение с чистия Mg и е подобрен абсорбционният капацитет при по-ниски температури. 

По-късно тези изследвания са продължени (работа №14) върху композит съдържащ 90 

тегл% MgH2 и 10 тег.% интерматално съединение (V, T, Fe). В работа №3, публикувана през 

2003 г. е доказано, че комбинацията от Mg и наноразмерен Cr2O3 е много подходяща за 

подобряване на сорбционните свойства на получения композит. Считам, че посочените два 

примера от научната продукция достатъчно добре илюстрират, че кандидатката е изминала 

един важен етап от своята кариера: участва в една приоритетна тематика с обществена 

значимост, получени са оригинални фундаментални резултати свързани с механизма на 

сорбционните процеси, продължава да работи интензивно и е получила изключително 

високо международно признание.  

 Убеден съм, че гл. ас. д-р Е. Григорова напълно заслужава да бъде избрана за 

„доцент” по професионално направление 4.2. „Химически науки” (Неорганична 

химия). 

 

 14.03.2012 год.     Член на Научното жури 

         Проф.дхн Я. Димитриев 



 


