


д) нови органометални комплекси с цел определяне структурата на 
използваните органични лиганди, доказване или отричане на 
предварително зададени свойства и начин на координиране на лигандите 
– [2, 5, 6, 7, 14] 

 Използваните в работите експериментални методи също са многобройни: 
рентгеноструктурен анализ в различни разновидности (прахова и монокристална  
дифрактометрия, всички работи), електронна дифракция ([8, 10]), сканираща 
електронна микроскопия ([9, 10, 13, 16, 19, 23, 26, 34]), трансмисионна електронна 
микроскопия ([21, 22, 24]), електронен микропробен анализ (EDAX, [13, 16, 19, 22, 26-
28]), термогравиметрия и диференциален термичен анализ ([1, 8-10, 18, 23, 25, 29, 34]), 
химичен елементен анализ ([6, 14, 25]), атомно-абсорбционен анализ ([2, 12]), ядрен 
магнитен резонанс ([2, 6, 22]), електронен парамагнитен резонанс ([7, 14]), 
ултравиолетова спектроскопия ([27]), инфрачервена спектроскопия ([2, 5, 6, 9, 11, 14, 
23, 24]), Раманова спектроскопия ([4, 12, 15-17, 19, 20, 23, 26, 32, 33]). Анализирайки 
съавторите на кандидата, както и неговата квалификация и месторабота, мога да 
направя заключението, че кандидатът пряко е участвал основно в изследванията, 
използващи кристалографски методи (рентгенова дифракция), електронна дифракция и 
микроскопия, както и в термичните анализи. Мога да характеризирам кандидата 
основно като изследовател. Документирана е също така и педагогическата (учебна) 
дейност на кандидата – научно ръководство на двама докторанти и лекторство на 
школи. Кандидатът е участвал в следните допълнителни квалификационни активности:  
 а) специализация в областта на кристалография и структурен анализ 
(електронна микроскопия), 2006-2008, Университет в Ямагучи, Япония 
 б) лятно училище по монокристален рентгеноструктурен анализ на малки 
молекули, 07.1993, Университет Астон, Бирмингам, Великобритания 

3. Отражение на научните публикации на кандидата в българската и 
чуждестранната литература – според представените публикации могат да се 
определят следните наукометрични показатели на кандидата – общ брой статии 
– 113, брой статии след хабилитиране – 83, общ брой цитирания – 253, h-индекс 
– 9. Допълнително са представени справки за участие в научни форуми и 
конференции – постери и доклади след хабилитиране – общо 26. По отношение 
на разпределението на цитиранията следва да се отбележи, че най-много 
цитирания имат работите на кандидата в областта на химията и 
кристалографията.  

4. Основни научни и/или научно-приложни приноси – приносите на кандидата 
могат да се разграничат според използваната терминология както следва: 

- доказване с нови средства на съществени нови страни на вече 
съществуващи научни области, проблеми, теории, хипотези. 
-  получаване и доказване на нови факти. 
- получаване на потвърдителни факти. 

Тук ще се опитам да систематизирам някои от по-важните научни приноси на 
кандидата (по реда на представените публикации и през погледа ми на физик-
твърдотелец): 

- В [1] e синтезиран и е решена кристалната структура на натриев хидроген 
скварат монохидрат.   

- В [2, 5, 6] са определени кристалните структури на нови органометални 
комплекси с цел определяне на структурата на използваните органични 
лиганди, доказване или отричане на предварително зададени свойства и начин 
на координиране на лигандите.  
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- В [3, 15] са доказани кристалните структури на чист Bi4Ge3O12 и дотирани с Mn, 
Co, V, V+Co образци и е изследван ефекта на легиращите елементи върху 
деформацията на кристалната решетка и атомните параметри. 

- В [4, 12] е потвърдена кристалната структура на монокристални образци от 
Bi12SiO20, дотиран с Os, Ru и Cu. Доказана е еднородността и високото качество 
на дотираните с Os материали, нехомогенност на материала, дотиран с Ru и 
значителна деформация на кристалната решетка на дотираните с Cu кристали. 

- В [7, 14] са доказани синтезът на полиетерен йонофорен антибиотик Na-
монензин, както и начинът на комплексо-образуване с Mn, Co, Cu.  

- В [8] e предложен модел на подреждане на структурните единици за група от 
съединения на циркония, с доказани интеркалиращи свойства, в които 
комплексния анион може да бъде [SiO4], [GeO4], [AsO4], [PO4].   

- В [9] е доказано, че квадратната киселина H4C4O4 може да бъде интеркалирана в 
слоисти двойни хидроксиди, като едно- или дву-валентен анион, които 
повлияват по различен начин на отделянето на междуслойните водни молекули 
при нагряване на материала. 

- В [10] e доказано, че новото съединение Na2ZrSi2O7.H2O има микропореста 
кристална структура, топологично сходна с осем съединения с обща химична 
формула A2(3)MT2O7 (A = Na, K; M = Zr, Lu, Sc; T=Si, Ge) и е единственото в 
групата, съдържащо водни молекули в порите. 

- В [11] са доказани кристалната структура на La1-xPbxMnO3+δ (x = 0.32 – 0.35) и 
наличието на дефекти и двойникуване в големи кристали (10 х 12 х 5 mm3 ) от 
този материал.  

- В [18] e доказано, че цирконо-силикатния скелет на Na2ZrSi2O7.H2O е стабилен 
до 800°С, след което съединението претърпява фазов преход, при който 
размерът на порите в новата структура е съществено по-малък и съответно 
забранява йонообменните свойства на материала. 

- В [19] e доказана кристалната структура и е уточнена пространствената група 
на симетрия на нов по състав материал Pb3Ni1.5Mn5.5O15 с фероелектрични 
свойства. 

- В [21] е показано, че условията на синтез на наноразмерни частици от 
Al2(WO4)3 трябва да бъдат оптимизирани с цел получаване на чиста фаза без 
странични замърсявания. 

- В [22, 23] е показана връзката между големината на размера на частиците, 
дефицита на титаниеви йони по повърхността им и абсорбционния капацитет на 
наноразмерни титано-силикати с обща формула А4Ti4Si3O16.nH2O А = H, K, Na. 

- В [24, 29] е доказано, че кристалната структура на (Na3-хH1+xZrSi2O8.yH2O) има 
слоист характер и е еднозначно определена като глазеритов тип. Доказано е, че 
структурата е стабилна до 700°С, след което постепенно преминава в тип 
NASICON. 

- Особено ценна е [31], имаща характер на обзор. Там са систематизирани  данни 
за повече от 100 съединения с глазеритов тип структура. Предложена е 
модифицирана, по-информативна обща формула за този тип съединения (GTC – 
glasetite type compounds) - X (0; 1) Y (0; 2) [M(TO4)2].  

- В [32, 33] са доказани съответно кристалните структури на монокристалните 
образци CuB2O4 и CaMn7O12. 

Трябва да се отбележи и изключително високата активност на кандидата по 
отношение на участието му в научно-изследователски проекти и договори. 
Представен е списък с  10 проекти и договори (всичките след 2007 г., повечето 
интердисциплинарни, вариращи по тематика – по нови материали, в областта на 
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физиката, химията и биологията), от които 8 с фонд “Научни изследвания”, 1 със 
Столична община и 1 – финансиран от Европейски съюз. От изброените проекти 
кандидатът е бил ръководител на три от тях.  
5. Принос на кандидата – всички публикации на кандидата са в съавторство на 

колективи, съдържащи между 3 и 10 члена. Формално в 5 работи кандидатът е 
на първо място сред съавторите, в 6 – на второ, в 3 – на трето, а в останалите – 
по-назад. Следва да се отбележи, че в повечето работи подредбата на авторите 
(изключвам първият) е според техният адрес или са подредени в зависимост от 
участието им в даден изследователски метод. Също така често кандидатът заема 
последното „шефско“ място сред съвторите с общ адрес. Приемам за безспорна 
водещата роля на кандидата в работите, където е на първо място, както и в 
частта от работите, засягаща анализа и характеризацията на материалите с 
помощта на структурни методи (рентгенова и електронна дифракция и 
електронна микроскопия). В областта на кристалографията най-съществен 
принос на кандидата е публикуването в международните бази за 
кристалографски данни на информация за нови кристални структури. От общо 
117 решени нови структури с номера в кристалографските бази данни до 2010 
г., 28 са в ICSD, а 89 – в CSD. Съществени приноси кандидатът има и в 
организацията и администрирането на различни научни и образователни 
активности в областта на кристалографията. Доц. Николова е била член на 
организационния комитет на Международно училище „Въведение в метода на 
Ритвелд за уточняване на кристални структури“ – 28.09. – 05.10.2015, София, 
България; член на организационния комитет за организиране и провеждане на 
8-мата Международна Конференция по Месторождения, Свойства и 
Приложение на Природни Зеолити, София, 2010 г. и на организационните 
комитети на 2-ри, 3-ти, 4-ти и 5-ти Национален Кристалографски Симпозиум - 
2010, 2011, 2012, 2014 г.; член на организационния комитет за подновяване 
дейността на Българския кристалографски комитет, както и членството му в 
IUCr. (Международен Кристалографски Съюз); председател на 
организационния комитет на Международно училище по фундаментална 
кристалография – 30.09 – 05.10.2013 г., Гюлечица, България; Председател на 
организационния комитет на Първи Национален Кристалографски (НКС) 
симпозиум – 22.09 – 23.09.2009 г. София; председател на Българско 
Кристалографско Дружество  - от февруари 2015 г. Изброените позиции ясно 
говорят за признанието на научните достойнства и авторитета на доц. Николова 
от страна на българската кристалографска общност.   

6. Критични бележки по представените трудове, вкл. и по литературната 
осведоменост на кандидата нямам. 

7. Мотивирано и ясно заключение – кандидатът отговаря на всички изисквания на 
Закона за развитието на академичния състав в република България, Правилника 
към него и Правилника на ИМК-БАН за прилагане на този закон за заемане на 
академичната длъжност “професор”. Затова убедено препоръчвам на 
Уважаемия научен съвет на ИМК-БАН да избере доц. д-р Росица Петрова 
Николова за академичната длъжност “професор”.  

 
16.07.2015    рецензент: 
 
 
София              /проф. дфн Мирослав Абрашев/ 
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