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1. Обща характеристика на научно-изследователската и научно-приложната дейност 

на кандидата.  

В обявения конкурса като единствен кандидат се е явила главен асистент д-р Маргарита 

Кирилова Миланова. Представените от нея материали отговарят на изискванията на 

Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България (ППЗРАСРБ в сила от 06.07.2018 г.), на Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН (в сила от 

29.10.2018 г.), както и на специфичните изисквания в Правилник за условията и реда за 

придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИОНХ – БАН.  

 Маргарита Кирилова Миланова се дипломира през 1997 г. като магистър по химия с 

професионална квалификация Химик, учител по химия и с втора специалност физика, в СУ 

„Св. Климент Охридски“. Тя започва работа в  Института по обща и неорганична химия при 

БАН през 2003 г. и през 2005 г. защитава дисертация ”Синтез и характеризиране на аморфни 

и поликристални материали на молибдатна основа” с научни ръководители проф. дхн Я. 

Димитриев и чл-кор. проф. дхн. Д. Клисурски като придобива докторска степен по 

неорганична химия - специалност: 01.05.02. Колежката Миланова от 2005 г. е н.с. II ст, от 

2008  е н.с. I ст., а от 2010 г. е  главен асистент към  лаборатория „Високотемпературни 

оксидни системи“.  

 До момента тя е съавтор в общо 42 научни статии от които 21 са в списания с IF. 38 

от тези публикации са публикувани след  защитата на дисертацията и. Общият брой на 

отбелязаните по тези публикации цитати е 151, като 58 от тях са свързани с публикациите 

които  се използват в настоящия конкурс.   

 В предоставената документация има също така информация за участие в 7 

национални научно-изследователски проекта и 41 научни форума от които 28 са 

международни.  Д-р Миланова е рецензент на рецензент на списанията „ Journal of Non – 

Crystalline Solids“, „Applied Physics A“, „Journal of Materials Science“ и „Journal of Materials 

Science: Materials in electronics“. През 2010-2012 г. тя е работила като пост- докторант  в  

Химически факултет, Университет Билкент, Анкара, Турция. В рамките на програма на 

международна фондация „Мацумае“ през 2014 г. е специализирала в гр. Осака, Япония.  

. В справката за изпълнение на минималните изисквания на БАН и допълнителните 

изисквания на ИОНХ за заемане на академичната длъжност „доцент“ тя е представила 

доказателствен материал отговарящ на 859 точки, което надвишава минималните 

изисквания от 500 точки.  

Нейната хабилитационна справка се базира на 8 публикации в списания, включени в 

научната база данни Scopus, като 3 от тях са в списания с Q1, една в списание с Q2  и четири 



в списания 4 Q. Редно е да се отбележи, че тя е първи автор и в трите статии в J. Non-Cryst. 

Solids ( Q1).  

Извън тематиката на хабилитационната справка са представени и дискутирани други 

11 публикации, от които 5 са в списания с Q1 и 2 в списания с Q2.  

 

2. Основни научни и научно-приложни приноси.  

Научно-изследователската дейност на кандидатката основно е свързана с разнообразна  

експериментална работа за определяне на различни области на стъкло-образуване в системи 

не сдържащи класически стъкло-образуватели и охарактеризиране на оптичните и 

термични характеристики на получените стъкла. Особено внимание е отделено на 

структурните изследвания, които са проведени с различни спектрални методи. Този вид 

изследвания  показва, че научните и научно-приложни приноси на колежката Миланова 

имат преди всичко фундаментален характер и са свързани с обогатяване на съществуващи 

знания и теории. Но не бива да подценяваме и приложния елемент на някои от тях, защото 

на база на някои от изследваните състави е възможно да се работи за синтез на аморфни 

полупроводници, суперйонни проводници, твърди електролити  и др.   

 Резултатите, обсъждани в хабилитационната справка са продължение на 

дисертацията и са типични за научно-изследователската дейност на лаборатория 

„Високотемпературни оксидни системи“ към ИОНХ. Основно са изследвани състави 

съдържащи „алтернативни“ стъклообразуватели  като  МоО3, WO3, PbO и Bi2O3 , които 

образуват комплексни структури от полиедри с високо координационно число (обикновено 

5 или 6).  

 Като интересни изследвания извън хабилитационната справка бих споменал   

синтезите и охарактеризирането на LiVMoO6, фаза, която може би представлява интерес   за 

твърдотелни литиево-йонни батерии. 

 

3. Критични бележки и препоръки към научните трудове на кандидата. 

Изследваните състави като цяло се характеризират с висока кристализационна способност 

и не случайно за получаването им в стъкловидно състояние основно се прилагат високи 

скорости на охлаждане. Но контролирането на скоростта на охлаждане не е добре описано 

и не са дадени достатъчно данни за добра „повторяемост“ на отделните експерименти.  

 Допускам, че при планирането на бъдещи изследвания е възможно да се „планират“ 

и контролират различни скорости на охлаждане, тъй като това е важна предпоставка и за 

бъдещи приложни изследвания.  

Според представените в публикациите ДТА данни някои от съставите са подходящи 

и за кинетични неизотермични изследвания (определяне на активираща енергия на 

вискозно течене, активираща енергия на кристализация и определяне на реакционен 

порядък). Смятам, че включването на подобен вид анализи в бъдещите изследвания би 

повишил нивото на работа в лаборатория „Високотемпературни оксидни системи“ към 

ИОНХ.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предоставената от д-р Маргарита Кирилова Миланова материали са в съответствие с 

Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България, с Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане 

на академични длъжности в БАН и със специфичните изисквания, добавени в Правилника 

за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични 

длъжности в ИОНХ – БАН.  



Кандидатката в конкурса е представила достатъчен брой научни трудове 

публикувани след защитата на ОНС „доктор", като точките от доказателственият материал 

надвишава минималните изисквания на БАН и допълнителните изисквания на ИОНХ.  

Поради това препоръчам на Научното жури да предложи на НС на ИОНХ Маргарита 

Кирилова Миланова да заеме академичната длъжност „доцент” в Института по обща и 

неорганична химия при БАН за нуждите на лаборатория „Високотемпературни оксидни 

системи“.  

Искрено пожелавам успех на колежката Миланова в бъдещата и научна работа. 

 

 

София, 22. 09.2021 г.     С уважение:  

 

      /проф. д-р Александър Караманов/ 


