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1.3.3. В научни списания без импакт фактор - 2 

2.       В колективни монографии в колектив -2. 

3.       Участие в научни форуми и конференции след хабилитиране - 26 

4.       Участие в проекти след хабилитиране  - 14; ръководител на 8 от тях. 

7.       Доклади на международни и национални научни форуми – 26. 

 Изискванията на ИМК – БАН  и количествените показатели за заемане на 

академичната длъжност професор са спазени и дори надхвърлени. 

 Кандидатката участва в конкурса с публикации, чиято тематика е в пълно 

съгласие с обявените научна специалност и направление. Допълнителната и 

дейност на педагог, организатор и популяризатор на науката е значима по обем и 

качество и е надлежно документирана. Приемам за рецензиране,  всички 36 

публикации, упоменати в приложените документи към молбата и за допускане до 

конкурса под No 6 -  “Списък на публикациите след заемане на академичната 

длъжност “доцент”. 

 

2. Обща характеристика на научната, научно-приложната и педагогическата 

дейност на кандидата. 

 Понастоящем схващането, че без познаване на симетрията и метричните 

параметри на пространственото положение на атомите в кристалите, техните 

физико-химични свойства не могат да бъдат нито разбрани, нито преднамерено 

променяни, се  възприема като неоспорима истина. Синтезът и приложението на 

кристалните вещества също така са тясно свързани със структурното им  

охарактеризиране, в което основната тежест се пада на дифракционните методи за 

структурен анализ. Последните са неделима част от инструменталния арсенал на 

кристалографията, физиката и химията  на твърдото тяло, минералогията, 

материалознанието, биологията, медицината и на  редица други интер-

дисциплинарни науки.  

 Ще разгледам приносите на представените научни публикации в 

последователност  определена от химическия тип на изследваните съединения: 

неорганични, органични и метал-органични.  
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2. 1 Неорганични съединения  

2.1.1. Съединения кристализиращи в системата Na2O-ZrO2-SiO2-H2O 

 Получени са начални структурни данни (решетъчни параметри, вероятна 

пространствена група, структурен тип) за слоест Na2Zr7Si2.5O20·3H2O и 

йонобменените му форми (8). При по-нататъшните изследвания на системата е 

изолиран нов хидратиран натриев цирконат-силикат Na2ZrSi2O7.H2O, чиято 

микропореста структура е топологично сходна с тези на безводните A2(3) MT2O7 

(A=Na, K; M= Zr, Lu, Sc; T=Si, Ge)MT2O7 (10). Термичното дехидратиране на 

съединението е съпроводено, при сравнително ниски температури, от 

топологически-консервативен (displasive) фазов преход на цирконо-силикатния 

скелет, докато при температури над 800oC преходът е реконструктивен, свързан с 

съществено намаляване на размера на порите. (18). Подобен ефект върху 

състоянието на цирконат-силикатния скелет е наблюдаван при протониране 

(заместване на Na+ с H+ (25).  

 Доказано е, че Na3-хH1+xZrSi2O8.yH2O кристализира в пространствената 

група (P-1), и има слоеста глазеритоподобна структура (24). Съединението е 

стабилно до 700оC. При по-високи температури, се разлага до смес от Na4Zr2Si3O12 

NASICON, Na2SiO3 и/или Na2ZrSi3O7.  

 Обоснован е топологичен модел на подреждане на TiO6 и ZrO8 полиедрите в 

сабинаитов тип слоести съединения с интеркалационни свойства, в които 

комплексния анион може да бъде [SiO4 ], [GeO4 ], [AsO4 ], [PO4] (8). 

 Съставен е изчерпателен обзор върху структурните данни  над 100 

представителя на глазеритоподобните оксиди. Изведени са общите критерии, които 

свързват състава структурните и кристалохимични характеристики, от една страна, 

със слоестия тип и стабилността на структурата, от друга. Подобни обзори са 

изключително полезни, тъй-като позволяват предсказването на нови представители 

на групата  и съдържат указания за синтезирането им (31).  

 

2.1.2 Модифицирани титано-силикатни материали -27, 28, 29, 30, 34. 

 Влиянието на катйонното заместване върху структурното съвършенство на 

титано-силикатни зеолитни материали GTS (фармакосидеритен тип), е изследвано 
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с помощта на моно- и поликристални дифракционни методи. Получените 

структурни и кристалохимични данни са съпоставени с резултатите от 

спектроскопски (IR, NMR) и  термоаналитични (TG-DTA) данни. Обобщената 

комплексна характеристика на материалите дава възможност за оптимизирането 

както на синтеза, така и на реакционната способност – капацитет, активност и 

селективност на зеолита (22, 23).. 

  Определени са структурите на монокристални зеолити (Na,K)-ETS-4 и на 

йонообменените му с Ag+ , Ba2+, Cs+, Cu2+, Mg2+, Mn2+, Zn2+форми. Доказани са 

позициите на компенсиращите заряда на зеолитния скелет йони. Проучена е 

възможността за приложението на Zn–ETS-4 в качеството на нетоксичен и 

ефективен инхибитор на ракови клетки (27, 28) 

 Показано е, че записаната при ниски температури дифрактометрична 

информация позволява по-точно определяне на атомните координати като свежда 

до минимум ефектите  на термичните колебания и структурения безпорядък(30, 

34). 

 

2.1.3 Bi-силикати, германати, борати 

  Определени са структурите на монокристални, чисти и дотирани с Mn, Co, 

V, Cu, Os, Ru, сложни оксиди на бисмута Bi4Ge3O12, Bi12SiO20, BaBiBO4 и 

CaBi2B2O7. Изследвано е влиянието на природата на легиращия компоненти върху 

структурата, структурното несъвършенство (дефектност) на изследваните кристали 

(3, 4, 12, 15, 17). 

 Изследвани са кристалните структури на  перовскитни и перовскитоподобни 

материали с променлив състав: La1-xPbxMnO3+δ (x=0.32–0.35) (11), и на дотиран с   

Pt и Pb La2CoMnO6. Идентифицирана е равнината на двойникуване, в първия 

случай и на типа на блоковете в структурата на втория (13, 16). Ревизирана е 

пространствената група и е определена структурата на нов по състав материал 

Pb3Ni1.5Mn5.5O15 . Предложена е хипотеза, че съществените промени в електричните 

и магнитните му свойства се определят от природата и съдържанието на  3d-

елемента (19). Доказани са кристалните структури на монокристални образци и е 
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изследвана динамиката на кристалната решетка на LiFe5O8 (20), Sc3CrO6 (26), 

CuB2O4 (32) CaMn7O12 (33).  

 

2.2. Органични, органо-метални и комплексни съединения 

Този цикъл от работи представлява  par excellence класическа монокристална 

кристалография..Определени са кристалните структури на нови органични и 

органометални комплекси. Получена е информация за пространствената група и 

точковата симетрия в кристалите.  Оценката на характера на вътрешно-

молекулните и между-молекулните сили на свързване е предпоставка за избор на 

оптимален метод на синтез, както и за  предсказване на свойствата на изследваните 

кристали. Решена е кристалната структура на натриев хидроген скварат 

монохидрат (1); на слоести Mg-Al двойни хидроксиди подпряни (pillared) със 

скваратни и хидрогенскваратни йони (9); на Pt(II) комплекс с 3-амино-5-метил-5-

фенилхидантоин. 

 Синтезиран е полиетерен йонофорен антибиотик Na-монензин. Определен 

начинът на свързването му с Mn, Co, Cu комплексообразователи (7, 14); Доказани 

са нови синтетични процедури за получаване на каликсарени и техни метални 

комплекси (2, 6).  

 Същността на приносите е пълно и точно отразена в авторската справка, в 

която приносът на съавторите  от различните изследователски групи е оценен и 

коректно отразен. Личният принос на кандидатката се откроява съвършено ясно: 

Той се състои в получаване, обработка и тълкуване на структурна информация, 

извършени с вещина и прецизност. 

3. Отражение на научните публикации на кандидата  

 Върху всички публикации на кандидатката са забелязани общо 253 цитата 

От тях, на публикации след хабилитиране – 188; на публикациите след 

хабилитиране, по темата на конкурса -55. Сумарен h-индекс – 9; h-индекс SCOPUS 

– 8. Тези стойности показват, че кандидатът е сериозен учен в период на творчески 

подем. Смятам за уместно да добавя към цитатите и  броя на решените структури и 

индексираните дифрактограми, включени в международни кристалографски бази 

данни до 2010 г.: ICSD, CSD - 117; ICDD – 135. Актът на приемането на 
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дифрактометрични и структурни данни в тези информационни бази е атестат за 

добросъвестна работа и представлява нещо повече от цитат.  

 

3.  Основни научни и научно-приложни приноси 

 Творческа дейност на кандидатката попада в полето на две основни 

кристалографски дисциплини -  “Структурна кристалография” и “Приложна 

кристалография”, като значимостта на “структурното” начало е определено 

доминираща. Изследваните обекти са различни по състав:  (органични, 

неорганични, метало-органични, комплексни); по свойства: - (електрофизични 

магнитни, оптични; химични); и по приложение:  (материали за електрониката, 

сензори, адсорбенти, катализатори, молекулни сита, фармацевтични препарати). В 

изследването на това многообразие личи  единен подход: Като съпоставя 

структурните характеристики на изследваните съединения, определени с 

монокристални и прахови дифракционни методи, с данните получени от други 

инструментални методи – EDAX, SAED, SEM, TEM, TG-DTA, RS, NMR, тя 

съумява да извлече пълна и качествена информация за връзките между състава и 

структурата от една страна  и физико-химичните характеристики и приложението 

на изучаваните материали, от друга. Приносите й определени най-общо, могат да 

бъдат отнесени към определяне на неизвестни досега кристални структури, 

доказване с нови средства на съществени страни проблеми, създаване на нови 

класификации.  

 Освен в научното поприще, доц. Николова има изяви на внедрител, педагог, 

организатор и популяризатор на науката. Тя е работила по 14  Научно- 

изследователски и приложни проекти, в 8 от които е ръководител, на обща сума от 

над 2 мил.лв. и 1.4 мил.евро. (по непълни данни).  Ръководител е на 1 дипломант и 

2 докторанти; Организатор на 5 национални и международни конференции, 

симпозиуми,  и школи като на три от тях е председател. Дългогодишен член е 

Българския кристалографски комитет и настоящ Председател на “Българско 

Кристалографско Дружество”.  
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Кандидатката е единствения у нас специалист с подчертано висока 

квалификация в областта на структурната кристалография. Нейните трудове са 

съдържателни, актуални, изработени на високо научно ниво и са намерили 

адекватно отражение в научната литература. Тя е ерудиран академичен учен,  

ръководител на млади кадри, популяризатор на дифракционните методи и 

уважаван колега, чието име се цени в нашите и чужди научни среди. Убедено 

препоръчвам на почитаемото Научно жури да одобри кандидатурата на доц. д-р. 

Росица Петрова Николова като гласува ЗА заемане на академичната длъжност 

“професор” по специалността Минералогия и кристалография (Структурна 

кристалография на неорганични и металоорганични съединения). 

  

 

София, 29 юли 2015 г.                                    РЕЦЕНЗЕНТ: 

                                    (проф. д.н. К. Петров)  

 

 

 


