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С Т А Н О В И Щ Е 

 

от доц. д-р Ивалина Аврамова Аврамова 

Институт по обща и неорганична химия, Българска академия на науките 

 (член на научното жури) 

 

относно кандидатурата на гл. ас. д-р Маргарита Кирилова Миланова 

за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 4.2. 

Химически науки (Неорганична химия) за нуждите на лаборатория „Високотемпературни 

оксидни материали” в ИОНХ-БАН 

 

Главен асистент Маргарита Кирилова Миланова се явява единствен кандидат в конкурса 

за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 4.2. Химически 

науки (Неорганична химия) обявен в ДВ, бр.47 от 04.06.2021 г. за нуждите на лаборатория 

„Високотемпературни оксидни материали” в ИОНХ-БАН. 

Главен асистент Миланова е представила всички необходими документи за участие в 

посоченият конкурс, които се изискват от Закона за развитие на академичния състав в Република 

България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ (ППЗРАСРБ) и Правилника за условията 

и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИОНХ-БАН 

(ЗРНСРБ-ИОНХ). 

Маргарита Миланова е изучавала химия в СУ „Св. Климент Охридски“, Химически 

факултет, гр.София, където през 1997г. получава Магистърска степен по химия и професионална 

квалификация Химик, учител по химия с втора специалност физика. През 2005 г. кандидатът е 

защитил в ИОНХ-БАН дисертационен труд на тема ”Синтез и характеризиране на аморфни и 

поликристални материали на молибдатна основа”, под ръководството на проф. дхн Я. 

Димитриев, чл-кор. проф. дхн. Д. Клисурски. 

От 2003г. до момента кандидатът работи в ИОНХ-БАН, като през 2010г. заема длъжността 

главен асистент в института. 

Д-р Миланова е била на след докторска специализация в продължение на 18 месеца, в 

Химически факултет, Университет Билкент, град Анкара, Турция в периода септември 2010 – 

април 2012 г., където работи по тема„ Синтез и характеризирането на Au/WO3-MO2, M=Ti, Zr като 

катализатори за селективна каталитична редукция на NOx с пропен (C3H6).“ 

В периода април 2014 – септември 2014 г. д-р Миланова е била и Стипендиант на 

Международна фондация „Мацумае“, Япония в Университет на префектура Осака, гр. Осака, 

Япония, където работи по тема “Synthesis and electrochemical characterization of ion-conducting 

materials in the Li2O-V2O5-MeOx, (Me=Mo, W, Cu) systems”. 
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Д-р Миланова е била на 3 специализации в чужбина финансирани по програма Еразъм+, 

в National Hellenic Research Foundation(NHRF), Theoretical and Physical Chemistry Institute(TPCI) в 

Атина, Гърция през 2018г.; University of Aveiro, CICECO-Aveiro Institute of Materials, PAVEIRO01 

Universidade de Aveiro, Португалия през 2019г. и в Hungarian Academy of Sciences(MTA), Centre for 

Energy Research (EK) в Будапеща, Унгария през 2020г.  

Прави впечатление, че темите по които е работила д-р Миланова по време на своите 

продължителни специализации в Турция и Япония са извън  тематиката по която тя работи в 

ИОНХ, това е допринесло за повишаване на нейната квалификация в областта на 

материалознанието, като запознаване с други научни проблематики извън областа в която 

работи, а именно нови методи за синтез на материали и техники за тяхното охарактеризиране.  

Общият брой научни публикации на кандидата е 42, от които 38 са публикувани след 

придобиване на ОНС „доктор“. 30 публикации от общия брой работи на кандидата са 

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

информация (Web of Science и/или Scopus), а 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). Индексът по Хирш (H) на кандидата въз основа на 

всички публикации, включени в бази данни: Web of Science, Scopus и Google Scholar (без 

автоцитати на всички автори) e 7, по публикациите, с които участва в конкурса, съответно е 5. 

Кандидатът е взел участие в 41 научни форуми, 21 от които са международни. Д-р 

Миланова е участник и в 6 национални научни проекта и един международен такъв. 

Научните публикации, с които д-р Миланова участва в конкурса са 19 на брой, 

публикувани в периода 2004 – 2021 г.. Тези публикации са извън дисертационния труд на 

кандидата за получаване на образователната и научна степен „доктор”.  

Научните резултати  включени в хабилитационната справка са публикувани през периода 

2006-2015 година, които д-р Миланова е представила за участие в конкурса за заемане на 

академичната длъжност доцент са описани в 8 научни публикации, 4 от които попадат в списания 

с ранг Q1 и Q2 а останалите 4 са в списания с ранг Q3. Трябва да се отбележи, че в 4 от научните 

публикации д-р Миланова е първи автор, като три от тези публикации са публикувани в списания 

с ранг Q1. 

Хабилитационният труд е посветен на синтез и структурно охарактеризиране на 

нетрадиционни молибдатни и волфраматни стъкла. Обект на изследване са избрани три 

молибдатни системи, с участие на преходен метален оксид и оксиди на тежки метали - 

двукомпонентната MoO3-CuO и трикомпонентните системи MoO3-CuO-Bi2O3 и MoO3-CuO-PbO с 

цел изследване на областите на стъклообразуване. Определена е една област на 

стъклообразуване за системите MoO3-CuO и MoO3-CuO-Bi2O3 обхващаща състави с високо 

съдържание на MoO3, съответно 50-80 и 35-90 mol%. 

За системата MoO3-CuO-PbO са установени две отделни области на стъклообразуване - 

около състави с високо съдържание на МоО3 (50-80 mol%), където МоО3 е стъклообразувател, и 

в областта от състави, богати на PbO (65-80 mol%), където МоО3 действа като модификатор. В 

системите MoO3-CuO-PbO и MoO3-CuO-Bi2O3 са и получени монофазни кристални продукти 
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PbMoO4, -Bi2MoO6, -Bi2O3 от преохладени стопилки. Изследвана е тенденцията към 

стъклообразуване във волфраматни системи, с участие на ZnO, който е междинен оксид и може 

да участва в аморфната мрежа като стъклообразувател. Oпределена е областта на 

стъклообразуване в системата ZnO-Bi2O3-WO3. Стъкла са получени в ограничен концентрационен 

интервал при състави с високо съдържание на WO3 (60-75 мол.%) 

Изследвана е конкуриращата роля между WO3 и MoO3 като мрежообразуватели при 

стъклообразуването в системата ZnO-Bi2O3-WO3-MoO3 със състав (100-x) 

[0.2ZnO·0.3Bi2O3·0.5WO3]·xMoO3, x=20-60 mol%, и е доказано, че MoO3 е по-добър 

стъклоообразовател от WO3. 

Обект на изследвания са и оксиди на редкоземни елементи Ln = La; Nd и тяхното влияние 

върху стъклообразуването във волфраматни системи. Синтезирани са монолитни прозрачни 

стъкла с високо съдържание на WO3 (60-75 mol%) в системите ZnO-WO3-Nd2O3-Al2O3 и ZnO-WO3-

La2O3-Al2O3. Установена е решаващата роля на Al2O3 за застъкляване на съставите.  

Доказано е, че аморфната структура при молибдатните стъкла се определя главно от 

МоO6 октаедри, споделящи общи върхове (Мо-О-Мо мостови връзки) за състави  при които 

MoO3 е 80-90 mol%. Аморфната структура при волфраматни стъкла се определя съответно от 

върхово свързани WO6 октаедри (W-O-W мостови връзки). Доказано е натрупване на голямо 

количество изолирани MoO4 групи за състави с най-ниско съдържание на МоО3, което води до 

нарастване на флексибилността на структурата и влошава стъклообразуващата способност.  

Тук бих подчертала резултатите получени със Рентгенова фотоелектронна спектроскопия 

РФС. Посредством регистрираните промени в Мо3d и О1s фотоелектронни спектри и 

последвалата им деконволюция е доказано присъствието на Mo6+ йони в октаедрична (МоО6) и 

в тетраедрична (МоО4) кислородна координация в стъклата от системите MoO3-CuO, MoO3-CuO-

Bi2O3 и MoO3-CuO-PbO. Идентифицирани са различни химични връзки в молибдатната мрежа: 

мостови Мо-О-Мо, смесени Мо-О-Cu/Pb/Bi и Cu-O-Pb/Bi и връзки Cu-O-Cu, Pb-O-Pb и Bi-O-Bi. 

Определено е съотношението MoO6/MoO4 в различни състави стъкла, което потвърждава, 

протичането на MoO6MoO4 трансформация след добавяне на втори компонент към МоО3. С 

намаляването на съдържанието на MoO3 мостовите връзки Мо-О-Мо се заместват от смесени 

Мо-О-Cu/Pb/Bi връзки. Доказано е едновременно присъствие на Cu2+ и Cu+ йони в стъкла от 

системите MoO3-CuO; MoO3-CuO-Bi2O3 и MoO3-CuO-PbO. Редукция на част от Pb2+ до Pb0 e 

установена само при състави с високо съдържание на PbO (70 mol%) в системата MoO3- CuO-PbO. 

Установено е, че застъкляването на изследваните волфраматни състави е свързано с 

разграждането на тримерната ReO2–тип структура, характерна за моноклинен WO3, и нейното 

трансформиране в слоеста структура, изградена от върхово свързани WO6 октаедри, или в 

структура, формирана от WO6 клъстери с различна степен на полимеризация. С промяната в 

състава, част от мостовите W-O-W връзки се заместват от смесени W-O-Bi(Zn) връзки. 

От описаните резултати въз основа на изследванията става ясно, че те имат основно 

фундаментален характер и допринасят за по-задълбочено разбиране на връзката “състав-

структура-тенденция към стъклообразуване” в системи с участие на нетрадиционни 

стъклообразуватели, както и за изясняване на факторите, които са от значение при дизайна на 

нови стъкловидни материали. Въпреки това изучените сложни системи имат и приложен 
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характер, поради своите атрактивни свойства, като суперйонна и електронна проводимост, 

висока плътност и пропускливост във видимата и близката инфрачервена област, висок 

показател на лъчепречупване и висока термична стабилност. 

Към приносите на кандидата в представените извън хабилитационния труд публикации 

включени в група показатели Г може да се отбележат: a) Синтез и охарактеризиране на стъкла от 

системите B2O3-Bi2O3-La2O3-WO3 и WO3-La2O3-B2O3-Nb2O5, с участие на класически 

стъклообразувател В2О3. За да се провери възможността стъклата от системата WO3-La2O3-B2O3-

Nb2O5 да бъдат използвани като подходящи матрици за внедряване на активния Eu3+ йон, eдин 

състав от системата е дотиран с различно количество Eu2O3 (0.5; 1; 2; 3; 5 mol%). б) Синтез на 

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

свойства. Разработени са и приложени нови методи за получаване на кристални молибдатни и 

ванадатни фази с каталитични, фотокаталитични и електрични свойства, различни от 

конвенционалните и най-често използвани методи. Посредством  механохимично активиран 

твърдофазен синтез е получена кристалната фазa FeVO4, явяваща се стабилен и селективен 

катализатор, с електрохромни свойства и фотокаталитична активност при разграждане на 

органични замърсители. По същият метод е и получено кристалното съединение LiVMoO6 с 

Бранеритов тип структура, което е обект на дългогодишни проучвания като електроден материал 

в литиево-йонни батерии, както и за фотокатализатор работещ под въздействие на 

ултравиолетова (UV) или видима светлина. Полученият чрез „мек“ механохимичен синтез 

LiVMoO6 за първи път е изследван като активен материал в композитен катод на моделна 

твърдотелна електрохимична клетка с литиево-индиев анод. Проведеният електрохимичният 

тест е показал, че LiVMoO6 остава стабилен при циклиране и би могъл да се използува, като 

електродно-активна фаза в твърдотелни литиево-йонни батерии. с) получени са чрез 

контролирана кристализация на стъкла със същия химичен състав за кратък период от време 

кристални фази от типа и -Bi2Mo3O12 и -Bi2Mo2O9, които са важни като катализатори в 

промишления органичен синтез. 

Тук искам да подчертая, че в 5 от публикациите извън хабилитационният труд Маргарита 

Миланова отново е първи автор. Също така и част от изследванията са правени напълно 

самостоятелно от кандидата по време на визитата и в Япония.  

Представените документи и материали от д-р Миланова във връзка с конкурса за 

заемане на академичната длъжност доцент, покриват всички изисквания-законови и 

институционнални, за заемане на длъжността доцент в ИОНХ-БАН. Показателите на кандидата 

удовлетворяват и дори надхвърлят минималните изисквания на БАН и допълнителните 

изисквания на ИОНХ за заемане на академичната длъжност „доцент“. 

Познавам лично д-р Маргарита Миланова, като колега от ИОНХ. Имам отлични 

впечатления от нейната научна работа, компетенции и умения също и от едновременната ни 

специализация в Билкент Университет, Анкара в Турция. Маргарита Миланова е един завършен 

учен, който работи успешно,както самостоятелно така и в колектив.   

В заключение, въз основа на добрата научно-изследователска дейност и на изпълнените 

показатели за заемане на академичната длъжност „доцент” изказвам положителна оценка за д-

р Маргарита Миланова по конкурса. Убедено препоръчвам на уважаемите членове на научното 

жури да изготвят положителен доклад-предложение до Научния Съвет на Института по Обща и 
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Неорганична Химия за присъждане на академичната длъжност „доцент” по професионално 

направление 4.2. „Химически науки” в лаборатория „Високотемпературни оксидни материали” 

на ИОНХ-БАН на гл.ас.д-р Маргарита Миланова. 

 

30.08.2021г. 

Гр. София                                                                 доц. д-р Ивалина Аврамова 

                                                                                                ИОНХ-БАН 


