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Кандидат: гл. ас. д-р Маргарита Кирилова Миланова 
 

Член на научно жури: проф. дхн Юрий Ангелов Кълвачев 

Институт по катализ – БАН 

 

В конкурса за доцент участва само един кандидат - гл. ас. д-р Маргарита Кирилова 

Миланова, понастоящем на работа в лаборатория „Високотемпературни оксидни 

материали” при Института по обща и неорганична химия към БАН. Кандидатът е 

представил изискваните от закона документи. 

Маргарита Миланова е завършила Химически факултет (настоящия Факултет по 

химия и фармация) на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“  през 1997 г. 

като магистър по химия. През 2003 г. постъпва като химик в Института по обща и 

неорганична химия. През 2005 г. добива образователната и научна степен „доктор” по 

неорганична химия. Темата на дисертацията й е ”Синтез и характеризиране на аморфни 

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

Я. Димитриев и акад. проф. дхн Д. Клисурски. През същата година Миланова е избрана 

за сътрудник в ИОНХ-БАН. Днес тя е главен асистент в лаборатория 

„Високотемпературни оксидни материали” при Института по обща и неорганична 

химия към БАН. Положителна роля в научното развитие на кандидата изиграват двете 

специализации в чужбина - в Химическия факултет на Университет Билкент,  Анкара, 

Турция, на тема „Синтез и характеризирането на Au/WO3-MO2, M=Ti, Zr като 

катализатори за селективна каталитична редукция на NOx с пропен.“ в периода 

септември 2010 – април 2012 г. , както и в Университета на префектура Осака, гр. 

Осака, Япония като стипендиант на Международната фондация „Мацумае“, на тема 

“Синтез и електрохимично охарактеризиране на материали с йонна проводимост в 

системите Li2O-V2O5-MeOx, (Me=Mo, W, Cu)”, април  – септември 2014 г. 

Научните изследвания на гл. ас. д-р Маргарита Миланова са предимно в 

областта на материалознанието – в областта на синтеза и охарактеризирането на стъкла 

и поликристални материали с оптични, каталитични, фотокаталитични и електрични 

свойства в системи с участие на оксиди на преходни метали, като някои от тях са 

нетрадиционни стъкла в системи, съдържащи МоО3 и WO3, без участие на класически 

стъклообразувател.  



Гл. ас. д-р Маргарита Миланова покрива изискванията за заемане на академична 

длъжност „доцент“ посочени в чл.24, ал.1, т.1, 2, 3 и 4 от Закона за развитие на 

академичния състав, в Правилника за неговото приложение, както и завишените 

критерии посочени в чл.27, ал.2, т.1, 2, 3 и 4 от Правилника на ИОНХ – БАН. 

Изпълнението на различните групи показатели по точки е представено в следната 

таблица: 

 

  Показатели Точки Минимум 

точки 

А 1. Дисертационен труд за присъждане на 

образователна и научна степен "доктор" 

50 50 

Б    

В 4. Хабилитационен труд - научни публикации в 

издания, които са реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация 

(Web of Science и Scopus) 

155 100 

Г 7. Научни публикации в издания, които са реферирани 

и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 

информация (Web of Science и/или Scopus), извън 

хабилитационния труд 

222 

 

 

 

220 

Д 11. Цитирания в научни издания реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна 

информация (Web of Science и Scopus)  

292 60 

Е    

Ж Сума от показателите от 21 до 29 

 

21. Индекс по Хирш (H) (Scopus); H = 5 (минимум) за 

доцент 

23. Участие в национален научен или образователен 

проект 

140 

 

70 

 

70 

70 

 

50 

 

Изпълнени са и всички останали изисквания на ЗРАСРБ – призната 

образователна и научна степен „доктор“, за което е представена диплома, както и 

удостоверение за трудовия стаж, от което е видно, че кандидатът е заемала 

академичната длъжност „главен асистент“ в срок по-дълъг от изисквания. 

Внимателният преглед на предоставените ми за рецензия материали ми дава основание 

да твърдя, че няма данни за плагиатство в научните трудове на гл. ас. д-р Маргарита 

Миланова и тя изпълнява условието, посочено в чл.24, ал.1, т.6 от ЗРАСРБ. 

Кандидатът е представила 19 научни публикации за участие в конкурса, като 8 

от тях са в рамките на хабилитационния труд, който е посветен на изследвания върху 



синтеза и структурното охарактеризиране на нетрадиционни 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. Всички осем статии от хабилитационния труд са в списания, които 

са категоризирани в WoS и Scopus. В четири от тях д-р Миланова е първи автор, което е 

признание за основен принос в изработването на посочените работи. 11 статии са 

представени в група „Г“, показател 7, а именно - Научни публикации в издания, които 

са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация 

(Web of Science и/или Scopus), които са извън хабилитационния труд. Впечатляващо е, 

че 5 от тях са в списания от групата Q1. Гл.ас. Миланова е основен (кореспондиращ) 

автор в осем от тях. Всички публикации, с които кандидатът се явява на конкурса са 

публикувани извън придобитата от нея, образователна и научна степен „доктор“, т.е. 

спазено е изискването на чл. 53, ал. 1, т.3 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. 

Справка в Scopus показва, че кандидатът има 153 цитата, изключвайки всички 

автоцитирания към 10 август 2021. На представените за участие в конкурса работи са 

забелязани 99 цитата, което надхвърля установените изисквания за присъждане на 

академичната длъжност „доцент“.  Н-индекса на кандидата е 7, изключвайки 

автоцитиранията от всички съавтори. Всичко това показва силния отзвук, който са 

получили работите на гл. ас. Миланова в световната научна литература. 

 Разпространението на научните резултати на гл. ас. Миланова е широко – те са 

представени на 28 конференции и симпозиуми, от които 21 са международни. 

Кандидатът е представил списък за участието в 7 проекти, спечелени на конкурентен 

принцип. 

 Хабилитационният труд на гл. ас. Миланова се основава на осем работи и засяга 

актуална тема – получаване на материали които имат суперйонна и електронна 

проводимост, висока плътност и пропускливост във видимата и близката инфрачервена 

област, висок показател на лъчепречупване и висока термична стабилност. Те могат да 

бъдат използвани като аморфни полупроводници, суперйонни проводници, твърди 

електролити, температурни и механични сензори, активни среди на различни оптични 

елементи, оптични влакна, микровълнови диелектрици. 

 В хабилитационния труд се разглежда синтеза и структурното охарактеризиране 

на молибдатни и волфраматни стъкла. Доказано е, че мрежата на молибдатни стъкла, 

съдържащи 80-90 mol% MoO3, е изградена предимно от октаедрични МоО6 групи. 

Аморфната структура при волфраматните стъкла се определя главно от WO6 октаедри. 

Решаващият фактор за реализиране на аморфна мрежа при нетрадиционните 

молибдатни и волфраматни стъкла е съществуването на мостови връзки Мо-О-Мо, W-

O-W, между октаедричните групи, както и смесени връзки Мо-О-Ме и W-O-Bi(Zn). 

Формирането на ръбово свързани W(Mo)O6 полиедри затруднява стъклообразуването. 

За молибдатните стъкла едновременното съществуване на октаедрични и тетраедрични 



единици, в подходящо съотношение, е необходимо условие за застъкляване на 

съставите. Ролята на WO4 за стъклообразуването при волфраматните стъкла ще е 

предмет на бъдещи изследвания. Експерименталните данни и направените обобщения 

дават основание да се приеме, че установените закономерности за стъклообразуване в 

комплексни молибдатни и волфраматни системи ще са валидни и за други системи, 

съдържащи МоО3 и WO3.  

Публикациите извън хабилитационния труд обхващат изследвания върху синтез 

на кристални ванадатни и молибдатни фази, с каталитични, фотокаталитични и 

електрични свойства, както и синтез на стъкла в многокомпонентни системи с участие 

на WO3 и класически стъклообразувател В2О3 с оптични свойства. 

Изследвани са комплексни волфраматни системи с участието на класически 

стъклообразовател – В2О3. Системите, които са изучени са В2О3- Вi2О3-La2O3- WO3 и 

WO3-La2O3- В2О3-Nb2O5, като последната е дотирана и с различно количество Eu2O3.  

Разглеждана е възможността да се получат стъкла с добри термични и оптични 

характеристики. С помощта на спектрални техники като Раманова, инфрачервена, 

рентгенова фотоелектронна и дифузно-отражателна УВ-видима спектроскопии 

подробно са изследвани структурните особености на получените стъкла и връзката с 

техните физични параметри – плътност, моларен обем и кислороден моларен обем и от 

там с техните оптични свойства. 

Синтезирани са молибдатни и ванадатно-молибдатни вещества с интересни 

фотокаталитични и електрични свойства, като за целта са разработени и приложени 

нови техники за приготвяне на тези материали, които включват механохимично 

активиране. Полученият чрез „мек“ механохимичен синтез LiVMoO6 за първи път е 

изследван като активен материал на композитен катод в моделна твърдотелна 

електрохимична клетка с литиево-индиев анод. Интересен резултат се получава при 

електрохимичния тест, който показва, че LiVMoO6 остава стабилен при циклиране и е 

обещаващ кандидат за приложение като електродно-активна фаза в твърдотелни 

литиево-йонни батерии.  

Получени са кристални фази -Bi2Mo3O12 и -Bi2Mo2O9, които са важни като 

катализатори в органичния синтез, чрез контролирана кристализация на стъкла със 

същия химичен състав за кратък период от време. Резултатите от рентгенофазовия 

анализ и сканиращата електронна микроскопия показват, че получените продукти са 

монофазни, добре изкристализирали и се състоят от плътни агломерати, образувани от 

кристалити с еднакъв размер под 1 m. Изследвана е локалната структура на 

получените кристални съединения чрез вибрационна спектроскопия. 



Познавам д-р Миланова като колега, работещ в БАН. Макар и да не са 

задълбочени, впечатленията ми определено са положителни.  

Документите и материалите, представени от гл. ас. д-р Маргарита Миланова за 

участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент отговарят на всички 

законови и институционални норми за заемане на тази академична длъжност в 

Института по обща и неорганична химия – БАН. 

Гл. ас. д-р Маргарита Миланова покрива и надхвърля изискванията на чл. 24, ал 

1 от ЗРАСРБ и чл.27, ал.2 от „Правилника за придобиване на научни степени и за 

заемане на академични длъжности в ИОНХ – БАН”. Въз основа на гореизложеното 

убедено предлагам на уважаемите членове на научното жури и на членовете на 

Научния съвет на ИОНХ-БАН да присъдят на гл. ас. д-р Маргарита Кирилова Миланова 

академичната длъжност доцент в професионално направление 4.2. Химически науки, 

научна специалност „Неорганична химия“ за нуждите на лаборатория 

„Високотемпературни оксидни материали “ при Институт по обща и неорганична 

химия - БАН.  

 

 

16 август 2021 г. 

София       проф. дхн Юрий Кълвачев 


