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С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е 
 

по конкурс за доцент 
специалност 4.2. Химически науки (неорганична химия) към Институт 

по обща и неорганична химия към Българска академия на науките 

(ИОНХ-БАН) обявен в ДВ, бp. 47 oт 04.06.2021 г. 

 

Кандидат: гл. ас. д-р Маргарита Кирилова Миланова (ИОНХ-БАН) 

Член на научно жури: проф. д-р Драгомир Младенов Тачев (ИФХ-БАН) 

А. Кратка биографична справка 

Д-р Маргарита Миланова е единствен кандидат в обявения от ИОНХ-БАН конкурс за доцент по 

Химически науки (неорганична химия). Тя е завършила магистратура по химия през 1997 година в СУ „Св. 

Климент Охридски“, Химически факултет, град София с професионална квалификация Химик, учител по 

химия с втора специалност физика. 

Научната кариера на д-р Миланова започва през 2003 година, когато тя постъпва в Института по обща 

и неорганична химия на БАН. През 2005 година защитава дисертация и придобива образователната и 

научна степен Доктор по научна специалност: 01.05.02 Неорганична химия. Темата на дисертацията е 

”Синтез и характеризиране на аморфни и поликристални материали на молибдатна основа”, а научни 

ръководители са проф. дхн Я. Димитриев, чл-кор. проф. дхн. Д. Клисурски, 2005 г.  

От 2005 до настоящия момент Д-р Маргарита Миланова заема последователно длъжностите н.с. II ст., 

н.с. I ст. и Главен асистент в Лаборатория по високотемпературни оксидни материали към ИОНХ, а научната 

ѝ дейност е в насока обвързване на синтеза и структурата на материалите с техните свойства и приложения. 

Работата ѝ е продължение и разширяване на докторската дисертация, като освен на молибдатна основа се 

добавят и стъкла и поликристални материали на волфрамтна основа.   

Д-р Миланова има и съществен международен опит и признание, за който говорят както публикациите 

в чужди списания така и специализациите в чужбина, които е преминала - Пост док 18 месеца, в Химически 

факултет, Университет Билкент, Анкара, Турция, 2010-2012 г.;  стипендиант на Международна фондация 

„Мацумае“, Япония – 2014 г.; три стипендии за мобилност учени Еразъм + в периода 2018-2021 осигурили 

краткосрочни посещения на научни институции в Гърция, Португалия и Унгария. 

Б. Справка за изпълнение на минималните критерии на БАН 

Според предоставената авторска справка Д-р Миланова е съавтор на общо 42 научни труда, от които 

38 са публикувани след придобиване на ОНС „доктор“. От общия брой работи на кандидата 30 са 

публикувани в реферирани и индексирани списания, включени в бази данни с научна информация (Web 

of Science и/или Scopus). 

Като еквивалент на хабилитационен труд са представени 8 научни публикации, които носят общо 155 

точки при изисквани 100. Извън еквивалентните на хабилитационен труд са представени 11 статии 

носещи 222 точки при изисквани 220.  

Според авторската справка общият брой на забелязаните цитати (без автоцитати на всички 

автори) е 151, като 146 са от бази данни Web of Science и/или Scopus и 5 цитата са от други 

източници (Google Scholar). Цитиранията на работите, включени в конкурса, по Web of Science 
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и/или Scopus са 99. Към датата на написване на това становище броят цитати без автоцитати на 

всички автори на статии на д-р Миланова само в Scopus е 159, а Хирш индексът на кандидатката е 

8. Точките по буква „Д“ от изискванията на ИОНХ-БАН са пресметнати от кандидата на базата на 

146 цитата и представляват 292 точки, които надхвърлят многократно изискваните 60.  

Д-р Миланова е участвала в 7  национални научни или образователни проекти, което ѝ носи 

70 точки към които се добавят 70 точки за Индекс на Хирш, 7 при подаване на документите за 

кандидатстване по буква „Ж“ изискванията на ИОНХ-БАН.  

Според предоставената от кандидатката справка и направената проверка в Scopus  научната 

продукция на д-р Миланова е по темата на конкурса и надхвърля 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, 

кандидатката има 859 точки. 

 

В. Обща характеристика на научно-изследователската дейност на 
кандидатката 

В1. Основни научни приноси, представени в хабилитационния труд.  

Като еквивалент на хабилитационен труд са представени работи по синтезиране и структурно 

охарактеризиране на молибдатни и волфраматни стъкла в дву- и многокомпонентни системи, с участие на 

оксиди на тежки, преходни метали и оксиди на редкоземни елементи, без участие на класически 

стъклообразувател. Изследванията имат както фундаментален, така и приложен характер, тъй като 

получаваните стъкла имат рядко срещани свойства, като суперйонна и електронна проводимост, висока 

плътност и пропускливост във видимата и близката инфрачервена област, висок показател на 

лъчепречупване и висока термична стабилност, които предполагат приложение в електрониката и 

оптоелектрониката.  

Основният проблем при получаването на молибдатни и волфраматни стъкла е тяхната висока 

кристализационна способност. Кандидатката успешно е решила този проблем за три молибдатни системи 

– една двукомпонентна, MoO3-CuO, и две трикомпонентни системи, MoO3-CuO-Bi2O3 и MoO3-CuO-PbO, като 

е определила области на стъклообразуване при използване на високи скорости на охлаждане. Прилагайки 

различни скорости на охлаждане на стопилката са синтезирани и стъкла от системата MoO3-La2O3-Nd2O3 с 

високо съдържание на MoO3. Определена е област на стъклообразуване и за една волфраматна система  

ZnO-Bi2O3-WO3, в която могат да бъдат получени стъкла и при по-ниски скорости на охлаждане. Получена 

е серия от четирикомпонентни стъкла в системата ZnO-Bi2O3-WO3-MoO3, като от тях е установено, че MoO3 

е по-добър стъклообразувател от WO3. Изследван е ефекта на добавяне на La и Nd върху 

стъклообразуването във волфраматни системи.  

Структурата на получените нетрадиционни молибдатни и волфраматни стъкла е изследвана с 

инфрачервена, Раманова, дифузно отражателна УВ-видима, рентгенова фотоелектронна и рентгенова 

абсорбционна спектроскопии. Чрез сравнителен анализ е установен близкия и средния порядък на 

синтезираните аморфни стъкла. Съществен резултат е извода, че структурата на аморфните молибдатни и 

волфраматни системи не удовлетворява едновременно критериите на Zachariasen за изграждане на 

аморфни мрежи, валидни за класическите стъклообразуватели. 
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Представените от д-р Миланова изследвания допринасят както за определяне на методите и 

условията на получаване на нетрадиционни молибдатни и волфраматни стъкла, така и за разбиране на 

тяхната различаваща се от обичайните стъкла структура. 

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

Представените изследвания представляват продължение на тематиката на трудовете в 

хабилитациония труд, като са синтезирани многокомпонентни волфраматни стъкла с добавен класически 

стъклообразувател В2О3. Отново е определен близкия и среден порядък на получените стъкла чрез 

споменатите вече методи. Синтеза на тези стъкла носи по-приложен характер и цели подобряване на 

технологично полезни свойства. Добавянето на стъклообразувател разширява възможностите за 

получаване на стъкла, а добавянето на Nb2O5 и Eu2O3 цели модифициране на оптичните свойства с цел 

използване в оптоелектрониката. 

Като нова, но свързана с предишните, се явява тематиката по синтез на кристални ванадатни и 

молибдатни фази, с каталитични, фотокаталитични и електрични свойства. Умишлено са търсени нови 

методи на получаване, различни от утвърдените вече за дадените материали. Кристални фази на FeVO4 и 

LiVMoO6 са получени успешно чрез механохимично активиран твърдофазен синтез.  FeVO4 е стабилен и 

селективен катализатор, проявява електрохромни свойства и фотокаталитична активност при разграждане 

на органични замърсители, а LiVMoO6 е потенциален фотокатализатор и електроден материал в литиево-

йонни батерии. LiVMoO6 е получен и чрез „мек“ механохимичен синтез и контролирана кристализация на 

стъкло и за първи път е изследван като активен материал на композитен катод в моделна твърдотелна 

електрохимична клетка с литиево-индиев анод. 

Чрез кристализиране на стъкла със същия химичен състав са получени и кристални фази α-Bi2Mo3O12 

и β-Bi2Mo2O9, които са катализатори в промишления органичен синтез. 

Ролята на д-р Миланова се проявява във всички компоненти на представените изследвания – 

синтеза, структурното и физическо охарактеризиране на получаваните материали.  

Г. Заключение 

Научно-изследователската дейност на д-р Маргарита Миланова  е представлява получаване и 

системно изследване на нетрадиционни стъкла, както и на някои кристални материали с потенциално 

приложение в оптиката и електрониката. Изследването на структурата на молибдатни и волфраматни 

стъкла без класически стъклообразувател носи също и фундаментален характер. Д-р Миланова очевидно 

владее широк спектър от методи за структурно и физикохимично охарактеризиране на твърдотелни 

материали. За приносите ѝ в колективните трудове говорят не само представените справки, а и факта че тя 

е първи автор на 10 от статиите публикувани в реферирани научни списания. 

 Научната продукция на д-р Миланова надхвърля минималните национални изисквания за 

заемане на академичната длъжност „доцент“ в област „Природни науки, математика и информатика“, 

направление Химически науки, посочени в ЗРАСРБ и в правилниците на ИОНХ-БАН. Въз основа на това 

предлагам най-убедено на Научното жури да присъди на гл. ас. д-р Маргарита Миланова академичната 

длъжност „доцент” по неорганична химия. 

 

13.09.2021 г. Драгомир Тачев 


