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Кандидат: гл. ас. д-р Любомир Ивов Александров (ИОНХ-БАН)   

 
Член на научно жури: проф. д-р Радостина Константинова Стоянова (ИОНХ-БАН) 

 

А. Кратка биографична справка 

 Д-р Любомир Александров е единствен кандидат в обявения от ИОНХ-БАН 

конкурс за доцент по Химически науки (неорганична химия). Той се дипломира със 

степен „магистър“ в  Химикотехнологичния и металургичен университет - София през 

2004 г. по специалността „Силикатни материали“. През 2009 г. защитава докторска 

дисертация в областта на неорганичната химия на тема „Синтез и структура на 

аморфни и поликристални молибдатни фази, съдържащи оксиди на редкоземни 

елементи“. От 2009 г. е назначен в ИОНХ-БАН като химик, а от 2012 г. – заема 

длъжността „главен асистент“. Важен етап в научното утвърждаване на д-р 

Александров в тематиката по синтез и структурно охарактеризиране на материали на 

основата на неорганични стъкла е пост-докторската му специализация в редица 

авторитетни международни научни организации като Технически университет във 

Виена (Австрия), Технологичен универистет в Нагаока (Япония) и Университета 

Фридрих Шулер в Йена (Германия). Придобитите нови знания д-р Александров 

използва ефективно за разширяване на научната си дейност в Лаборатория по 

високотемпературни оксидни материали към ИОНХ в насока обвързване на синтеза и 

структурата на материалите с техните свойства и приложения. Тази справка показва 

еднозначно, че кандидатурата на д-р Александров съответства изцяло на изискванията 

на обявения в ИОНХ конкурс за доцент по Химически науки (неорганична химия).    

Б. Справка за изпълнение на минималните критерии на БАН  

Д-р Александров е съ-автор на общо 62 научни труда. В конкурса за доцент той 

участва с 10 научни публикации, обобщени като хабилитационен труд. Те са посветени 

на изучаване на процесите на стъклообразуване, течно-фазово разслояване и 

кристализация в нетрадиционни стъкла. От тях девет са отпечатани в международни 

списания с импакт фактор, като три – са в списания, попадащи в първите 25 % от 

областта химия на материали като Journal of Non-Crystalline Solids. Наред с тях, д-р 

Александров представя 20 научни публикации, в които се акцентира върху 

приложението на процесите на стъкло-образуване и кристализация за създаване на 

аморфни хибридни материали. Характерно за тях е, че 8 труда са публикувани в 

международни списания от първите 25 % в съответните области. Върху научните 
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публикации на д-р Александров са забелязани до сега 191 независими цитата. Част от 

резултатите от изследванията д-р Александров е представил пред 53 научни форуми, 

като 35 от тях са международни. Научно-изследователска дейност на д-р Александров е 

възможна благодарение на активното му участие в 16 договора финансирани от 

различни източници, като на два от тях е ръководител: един по програма „Наука и 

бизнес“ към МОН и един на Японското дружество за перспективни учени. Общият 

индекс по Хирш (Н-фактор) на цялостната научна продукция на д-р Александров е 10. 

Анализът на направената справка разкрива, че научната продукция на д-р 

Александров е по темата на конкурса и надхвърля три пъти минималните национални 

изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област „Природни науки, 

математика и информатика“, направление Химически науки, посочени в Закона за 

развитие на академичния състав в Република България, Правилника за приложението 

му и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в ИОНХ-БАН: от изискуемите минимални 500 точки, 

кандидатът има 1483 точки. 

В. Обща характеристика на научно-изследователската дейност на кандидата 

В1. Основни научни приноси, представени в хабилитационния труд. Формирането 

на стъкла между неразтворими по-между си оксиди е фундаментална научна задача със 

значим приложен потенциал за създаване на по-ефективни оптични материали, както и 

за имобилизиране на опасни отпадъци. Научните изследвания на д-р Александров 

попадат в тази съвременна област. Научните приноси могат да се разделят на две групи 

в зависимост от областта на приложение на стъклата. 

- Оптични материали на основата на стъкла: чрез комбинация от спектроскопски 

(като ИЧ, Раманова и рентгенова-фотоелектронна спектроскопии) и термични методи 

са предложени структурни модели, описващи аморфната мрежа (близък и среден 

порядък) на молибдатни, волфраматни и смесени молибдатно-волфраматни стъкла, 

съдържащи класическия мрежообразувател B2O3 и оксиди на редкоземни елементи или 

ZnO. Показано е, че полиедрите на редкоземните елементи или цинка играят основна 

роля при формирането на хомогенни аморфни мрежи между 

молибдатните/волфраматни и боратни съставни единици на стъклата. Новите познания 

върху локалната структура на молибдена и волфрама в стъклата са в основата за 

вникване в процесите на течно-фазово разслояване и кристализация. В резултат са 

намерени най-подходящите термични режими за получаване на стъклокристални фази 

с различна степен на кристалност като LaWBO6, LaMox-1WxBO6, α-ZnMoO4. Дотирането 

на стъклокристалните фази с Eu
3+

 ги превръща в луминофори с интензивна червена 

луминесценция.  

- Имобилизиране на радиоактивни отпадъци: изучени са ликвационните процеси  в 

моделна система MoO3–SiO2–B2O3–Na2O–ZnO–Nd2O3, в която съдържанието на MoO3 

се изменя в широки граници (от 15 до 80 т. %), с цел да се предложи подход за 

имобилизиране на отпадъци с високо съдържание на молибден от ядрените 

електроцентрали чрез застъкляване. Показано е, че формирането на Na0.5Nd0.5MoO4 по 
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време на охлаждане на стопилките вместо водоразтворимата Na2MoO4 може да има 

положителен екологичен ефект.   

В заключение представените от д-р Александров изследвания допринасят, от една 

страна, за обогатяване на знанията в областта на химията на неорганични стъкла, а от 

друга – дават тласък за изучаване на взамовръзките между структура на стъклата и 

процесите на фазово разслояване и кристализация.    

В2. Научни приноси, представени в трудове извън хабилитационния труд. В 

основата на тези изследвания е синтеза, структурното и термично охарактеризиране на 

аморфни хибридни материали. Единият клас от материали е на основата 

SiO2/биополимер и SiO2/полизахариди/Me (Me=Ag, Cu или Zn). Предложени са 

оригинални подходи за хомогенно омрежване между органичните и неорганични 

компоненти, както и в тях са вградени метални йони с антибактериална активност и 

биосъвместимост. Получените хибридни материали проявяват различна степен на 

цитотоксичност и са показали интересни свойства като антибактериални агенти. Друг 

клас от материали са боро-силикатни стъкла, съдържащи наночастици от злато или 

сребро. Установено е, че формата и размерите на наночастиците в стъклата зависят от 

условията на лазерна обработка, което от своя страна позволява да се постигнат 

специфични оптични свойства (плазмони, фотонни, сензорни и др.). 

Тези изследвания са проведени съвместно с учени от ИОНХ-БАН, ХТМУ-София 

и Института по електроника към БАН. Ролята на д-р Александров в тях е ясно очертана 

– тя се състои от планиране на изследванията до интерпретиране на получените 

резултатите през извършване на експерименти за получаване и охарактеризиране на 

материалите на основа на стъкла. 

Г. Заключение 

Отличителна черта на научно-изследователската дейност на гл. ас. д-р Любомир 

Александров е системното изследване на процесите на кристализация и течно-фазово 

разслояване в сложни оксидни системи. Проведените изследвания разкриват нови 

подходи за формиране на стъкла между неразтворими по-между си оксиди, както и 

предоставят нови данни за взаимовръзките между локална структура, термични и 

оптични свойства на стъклата. Те също така могат да дадат нови насоки при изследване 

на аморфни хибридни материали. Научната продукция на д-р Александров надхвърля 

значително минималните национални изисквания за заемане на академичната длъжност 

„доцент“ в област „Природни науки, математика и информатика“, направление 

Химически науки, посочени в ЗРАСРБ и в частност в правилниците на ИОНХ-БАН. 

Всичко това ми дава основание да предложа най-убедено на Научното жури да присъди 

на гл. ас. д-р Любомир Александров академичната длъжност „доцент” по неорганична 

химия. 

 

10.03.2021 г.      Радостина Стоянова 


