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от проф. д-р Богдан Ставрев Рангелов, Институт по физикохимия, БАН,

във връзка с конкурс за заемане на академична длъжност доцент, по научна
специалност физикохимия, обявен за нуждите на МУ-Пловдив, кат. Химични науки

в ДВ, бр. 111/31.12.2021 г.

В конкурса за заемане на академична длъжност доцент по научна специалност
физикохимия за нуждите на МУ-Пловдив, Фармацевтичен факултет, катедра Химични
науки (ДВ, бр. 111/31.12.2021 г.) участва като единствен кандидат гл. ас. Николина
Петкова Милчева, доктор. Представените материали за участие в конкурса са пълни,
много добре структурирани, пригледно събрани и детайлно описани с приложен
доказателствен материал и в съответствие с изискванията на Правилника за
устройството и дейността на МУ-Пловдив, Правилника за академичното развитие в МУ-

Пловдив и дават възможност за оценка на кандидата, участващ в конкурса.

1. Анализ на кариерния профил на кандидата.

Николина Петкова Милчева завършва Пловдивски Университет “П.

Хилендарски”, Химически факултет като магистър по органична химия през 2001
г. Започва работа в Институт по консервна промишленост -- Пловдив като заема
длъжността научен сътрудник 1!!! степен, а от 2011 г. започва преподавателска и

научна дейност в МУ-Пловдив в областта на обща и неорганична химия,
физикохимия с колоидна химия и бионеорганична химия като асистент, а от 2016
г. като главен асистент. През 2013 г. защитава ОНС доктор (докторска програма
неорганична химия) към Химически факултет на Пловдивски Университет.
Впечатление правят и специализациите на кандидата в Университет „Пол-Сезан”,
Марсилия, Франция, Университет Масарик, Бърно, Чехия, Университетът в

Джорджия, Грифин, САЩ - специализации, които очевидно не са само
„посещения“, тъй като всички са съпроводени и с последващо сътрудничество,
както се вижда и от предоставения общ списък с публикации на кандидата. В

допълнение, кандидата е административен асистент на Катедрата по химични
науки, член на комисията по изготвяне на доклад-самооценка за реакредитация
на докторска програма по „Физикохимия“”, отговорник по междунар.
сътрудничество и проектна дейност на Катедрата по химични науки.

И. Общо описаниена представените материали по конкурса.

Гл. ас. Николина Милчева е представила всички необходими документи и

съответните доказателства към тях според изискванията от ЗРАСРБ, Правилника
на МУ-Пловдив и Правилника за академично развитие в МУ-Пловдив:
автобиография, диплома за ОНС доктор, автореферат, статии за хабилитационен
труд, списък на публикации, списък на цитирания и рецензии, списък участия в

международни и национални проекти, справка за оригинални научни приноси,
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резюмета и копия на публикациите и др. Представените материали за участие в

конкурса са пълни, много добре структурирани, пригледно събрани и детайлно описани
с приложен доказателствен материал.

Ш. Оценка на научните трудове на кандидата за цялостното академично
развитие.

В конкурса за доцент кандидатът участва с 18 статии в списания с Е и 1 статия в процес
на публикуване (също с 1), както и 1 глава от книга. Справката към момента на изготвяне
на становището показва, че статията в процес на публикуване вече е излязла от печат -
справка Мета 2022, 12, 474. Нер5://до!.огв/10.3390/тек12030474. Публикациите
обхващат период, който включва два пъти отпуск по майчинство. Прави впечатление, че
половината от публикациите са в сътрудничество с международни колективи.
Представени са и 50 броя цитирания (с изключени автоцитати), като в последните
години се наблюдава значително увеличение на броя цитати за година, а Хирш фактора
на кандидата е пет.
Като цяло научните и научно-приложните приноси на кандидата могат да бъдат
класифицирани в основните направления на физикохимията, а именно: термодинамика
и фазови диаграми, термохимия, електрохимия, колоидна химия.
Научните приноси на кандидата са в изследването на (1) бинарни и тернерни сплави и

по-специално термодинамична оценка на фазови диаграми по метода сарнайа за
системи Ре-В-, Ре--В-5), Ре-В-П, Ав-5и-7п и МЕ-5т-7п, МЕ--5п--В; (П) синтез на сплави -

безоловни припои с нано- или микроразмери, синтез на тернерни сплави М--5л-2п и М--

5п-В1 за високотемпературни припои, многокомпонентни сплави, перспективни за

индустриално приложение (основни съставки А|, Си, 5п, В, Ма), тернерни обемни сплави
и ленти от системата А-5-7г; (Ш) термохимични изследвания с РТА, Р5С, като са

определени температурите на тернерните евтектични реакции, а за системата А!--51--7г

са регистрирани евтектични и ликвидусови температури и са представени съответните
им енталпии; (1) експерименталните изследвания върху фазови диаграми с оптична и

електронна микроскопия са свързани със системите МЕ--5тп-2п и М--5пт-В), където са

открити доказателства за образуването на две неизвестни досега М--5п-2п

трикомпонентни съединения, на нова трикомпонентна фаза А-Си-Ма и др; (м)

изследвана е кинетиката на окисление на тернерни сплави А!--5-2г, чрез
термогравиметрични анализи; (м) корозионни изследвания и „изпитания за
биосъвместимост; (мП) изследване на системи за течно-течна екстракция и системи за
екстракция при температура на коагулация. Приложните приноси са свързани със
синтеза на високотемпературни сплави, техните фазови диаграми, термохимични и

механични свойства - (1) нано- и микроразмерни безоловни прекурсори на база на

класически методи от мократа химия, нова база данни на бор-съдържащи стомани,
чийто трети елемент е съответно: М, 5, Т), безоловни припои, високотемпературни
припои; (П) „зелени“ спектрофотометрични методи за определяне на общ ванадий,
базирани на  екстракция при температура на  коагулация, „зелени“
спектрофотометрични методи за определяне на мед и др. Отново трябва да се
подчертае, че всички 18 на брой статии са в списания с импакт-фактор.
Кандидатът е участвал в осем национални научни проекта и четири много сериозни
международни проекта.
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1М. Оценка на монографичния труд или равностойни публикации, представени
за участие в конкурса за „ДОЦЕНТ” от кандидата.

Кандидатът представя четири равностойни публикации на монографичен труд, като две
от тях са в списание /0игпа! об Мо|есшаг Цашаз и две са в списание Мета!5 на МОР), като

и четирите статии попадат в квартил О1. Най-общо това са работи, касаещи (1) т.нар.
„зелени“ аналитични процедури по определяне на оптималните условия за екстракция
на ванадий; (П) изследвания на трикомпонентни А!--51--7г обемни и лентови проби и (11)

изследвания на модифицирани със сребро анодирани алуминиеви субстрати,

предназначени за приложения като биоматериали. Оценката ми за представените
публикации е, че те са равностойни на монографичен труд, представят кандидата като

умел експериментатор, но и като учен с вкус към симулационни (моделни) изследвания,
което винаги е една добра комбинация.

М. Отражение (цитиране) на публикациите на кандидата в националната и

чуждестранна литература (публикационен имидж).

Петдесет на брой цитирания в научни издания реферирани по 5сориз - надхвърля
изискванията и показва добра разпознаваемост и актуалност на научните области

на кандидата.

ММ. Комплексна, качествена оценка на  учебно-методическата и

преподавателската дейност, вкл. научно ръководство на студенти, докторанти,
специализанти.

Средната годишна натовареност на кандидата по отношение на учебно-
преподавателската дейност ее над 125 96, което показва устойчивост в работата на

кандидата с много добра оценка за приноса в научното развитие на катедрата и

за подобряване на учебния процес като цяло. Кандидатът участва в конкурса и

като съавтор в четири учебни пособия.

МИ. Критични бележки и препоръки.

Нямам критични бележки към кандидата. Препоръчвам да продължи
разнообразната си научна тематика и в експеримента и в моделните
изследвания, да продължи да участва в изготвянето на учебни пособия.

МИ. Обща оценка за съответствието на кандидата спрямо минималните
национални изисквания по чл. 26, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл.
26, ал. 5 от ЗРАСРБ и специфичните за МУ - Пловдив изисквания по
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направления и за звена с/без клинична дейност, определени в Правилник за
академично развитие в Медицински университет -- Пловдив.

Общата ми оценка за научната и учебно-преподавателска дейност на гл. ас.
Николина Милчева е изцяло положителна. Въз основа на анализа на подадените
документи е ясно, че кандидатът покрива и надхвърля значително минималните
национални изисквания за АД „доцент“ и специфичните за МУ - Пловдив
изисквания определени в Правилник за академично развитие в Медицински
университет -- Пловдив.

1Х. Заключение - отговаря / не отговаря на задължителните и специфични
условия и наукометрични критерии - за академичната длъжност „ДОЦЕНТ”.

Представените от кандидата материали по конкурса показват, че гл. ас. Николина
Милчева отговаря на изискванията за заемане на АД „доцент“ съгласно ЗРАСРБи
специфичните за МУ - Пловдив изисквания определени в Правилник за
академично развитие в Медицински университет  - Пловдив.

Въз основа на всичко до тук, давам своето положително становище и убедено
препоръчвам на членовете на Научното жури да присъдят на гл. ас. Николина
Милчева академичната длъжност „доцент“ по научна специалност физикохимия, за
нуждите на МУ-Пловдив, катедра Химични науки.

03.05.2022 г.

Изготвил стано ището:

проф. д-р Богдан Ставрев Рангелов,
Институт по физикохимия, БАН
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