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Съвременната  химическа наука в своето развитие е стигнала до критично ниво 

на натрупване на огромно количество информация в резултат на химични 

изследвания в различни области на химията. Това доведе до поява на 

качествено нови научни дисциплини,  в които активно се използват 

математични методи за описание на различни химични явления и за регулиране 

на потока от химическата информация. 

 Хемоинформатиката е  научна дисциплина, развила се през последните 40 

години на границата между химията и изчислителната математика. 

 Разработени  са редица методи за създаване на бази данни, касаещи химични 

съединения и реакции, с цел прогнозиране на различни свойства на съединения 

и материали, анализ на спектралната информация, предсказване на протичане 

на химичните реакции и плануване на химичните  синтези. Задачите свързани с 

прогнозиране на рaзлични свойства на молекулите, чиято структура е описана с 

молекулни индекси, се отнасят към дяла на хемоинформатика, наречен «QSPR» 

(Quantitative Structure-Property Relationships).  Една от особено важни задачи на 

хемоинформатиката е молекулен дизайн на химически съединения със зададени 

свойства.  В такива случаи се използват модели  QSPR  и подобни задачи спадат 

към т.нар. «обратни QSPR-задачи». 

QSPR изследвания се провеждат в различни области на химията и методите на 

хемоинформатиката  все по-широко навлизат във всички дялове на химията. 

При изучаване на процеси на разделяне на сложни химически смеси чрез 

хроматографски методи много ефективно е използването на хемометричен 

подход QSRR, където се търси количествена връзка между структурите на 

молекулите и свойството им да се задържат в хроматографски системи 

(ретентното свойство). С помощта на QSRR – подход е възможно да се 

провежда безеталонно идентифициране  на компоненти и създаване на 

експертните системи за идентификация. 

 Научните интереси на автора са насочени към хемометрични QSRR – 

изследвания.  

 Първата публикация (представена в списъка на публикации като № 41) е от 

периода на зараждането QSRR-изследвания  и се отнася към прилагане на 

хемометричен подход към група от 10 кислород-съдържащи бензенови 



съединения  разделени в газхроматографска колона с ниска полярност (OV-101). 

Данните за задържане (Индексите на Коvats) бяха получени и изчислени  като 

собствен  хроматографски експеримент и корелирани със структурни 

молекулни индекси, проверяване за дескриптори с цел получаване на уравнения 

за безеталонноизчисляване на задържането. 

 Успешният резултат при създаване на QSRR-модели  (в № 41) определи 

насоки за следващите разработки: да се проверяват  серии вещества структурни 

аналози при вариране на условия за хроматографско разделяне (ГХ,ТХ, ВЕТХ, 

ТСХ), вариране на видове структурни обекти както и увеличаване на броя 

изследваните молекулни структури в всяка една аналитична група.  Към края на 

80-те и началото на 90–те години в хроматографската литература бе натрупано 

голямо количество експериментални данни за разделяне  в различни 

хроматографски системи и това даде възможност да се провеждат QSRR - 

изследвания като се използват литературните данни. В научните публикации на 

автора бе използван QSRR-подход за откриване на количествени връзки между 

молекулните структури в многокомпонентите смеси и тяхното ретентно 

свойство, като хроматографските ретентни характеристики са вземани от 

литературни източници.   

1. Установени са количествени връзки с ретентното свойство ( Индекс на Kovats 

) за следните групи структурни аналози в газхроматографски системи: 

-1.4-бензодиазепини, алкилфеноли, заместени феноли (моно-, ди- и три-

заместени фенолни структури),  пиразини, оксазоли, тиазоли, наситени естери; 

Публикации:  2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 25, 29, 30, 34, 36, 40, 41; 

2. Изучена е количествена връзка структура – задържане за групи структурни 

аналози разделени в адсорбционна течна хроматография: 

- алкилфеноли, бензодиазепини 

Публикации:   21, 22, 32, 40; 

3. Изучена е количествена връзка структура – задържане за групи структурни 

аналози разделени в течна хроматография с обърната фаза ВЕТХ: 

- заместени феноли, бензодиазепини 

Публикации:    22, 24, 31,  40; 

4. Изучена е количествена връзка структура – задържане за групи структурни 

аналози разделени в тънкослойна хроматография (адсорбционна и с обърната 

фаза) : 

- алкилфеноли, бензодиазепини 

Публикации:   23, 27, 40; 

5. Въведено е ново понятие „хроматофорно влияние”. За описание на 

молекулните структури се въвеждат многобройни молекулни индекси, които 

отразяват различни структурни особености.  Установено бе, че значимите 

QSRR-модели се създават само когато съдържат  молекулни индекси с „ 

хроматофорно” действие.  Получените адекватни линейни регресии отразяват 

механизма на междумолекулните взаимодействия (ММВ) на изследваните 

вещества с неподвижната фаза. 

Публикации:   3, 12, 13, 31, 40; 



6. Тополого-електронен молекулен индекс CTI бе проверен и използван за 

създаване на QSRR - регресионни уравнения при моделиране на задържане в 

различни хроматографски техники – газова, течна (адсорбционна и с обърната 

фаза) и тънкослойна хроматография. Потенциала на индекса CTI като 

дескриптор за описание на хроматографско поведение на молекулните 

структури бе оценен и сравнен с други известни молекулни индекси. В 

изучаваните групи са варирани както молекулните структури (дисперсионните 

молекулни свойства и/или полярните структурни особености), така и  

хроматографските условия за разделянето. Показано бе при  какви случаи 

включването на индекса CTI  в регресионните модели води до повишаване на 

статистическата им значимост.   

Публикации:  2, 3, 4, 8,  10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31,  32, 34, 36,  

7. Описателната сила на индекса  CTI се оказа особено голяма когато се 

разделят групи от структурни аналози с разклонени структури с помощта на 

адсорбционни хроматографски техники. Това доведе до създаване на генерация 

от молекулните електронни индекси: топологичния индекс CTI и Геометричен  

електронен индекс CGI, при изчисляване на  който вместо топологичните 

разстояния се отчитат геометричните параметри. Използване на геометричният 

индекс CGI, би могло да бъде значимо при описание на адсорбционните ММВ и 

конкретно за използване на QSPR - подхода при изучаване на хетерогенни 

каталитични реакции. Положителните резултати са вече получени, но 

изследванията в тази насока предстоят. 

Публикации:   4, 5, 6, 8 

  

 Хемоинформационните подходи могат да бъдат използвани за описание на 

химични процеси, протичащи върху хетерогеннни катализатори – тематика, 

засегната във втората група от научните изследвания на автора. 

II. 1. При изучаване на селективност на ванадиево-титанови катализатори за 

хетерогенно окисление на о-ксилен са използвани  хроматографски методи.  

Приносите на автора в този раздел са свързани с разработване на 

газхроматографската методика за качественен и количественен анализ на 

продуктите на окислението на о-ксилен до фталов анхидрид. Разработената 

методика включва: 

- условията за разделяне на смес от вещества – продукти на окисление на о-

ксилен (крайният продукт на окислителен процес),  

- идентифициране на компонентите на сместа – фталов и малеинов анхидриди, 

бензоена и о-толуенова киселини, фталид и др; 

- количественен анализ многокомпонентната смес от продукти на окислението 

на о-ксилена. 

Разработената газхроматографска методика се използваше при всички по-

нататъшни изследвания на групата в ШУ «Еп. К.Преславски», както и при 

промишлено производство на о-ксилен в завод «Г. Генов» - гр.Русе, където бе 

внедрена в резултат на съвместните разработки на колектива от ШУ и завода 

«Г. Генов» - гр.Русе. 

Публикации: 14, 15, 16, 18, 20, 26, 28, 33, 35, 37, 38. 



II.2. При изучаване на каталитичната активност и селективност. Селективното 

окисление  на о-ксилол до фталов анхидрид се провежда върху хетерогенна 

каталитична система V2O5-TiO2(анатаз). Получаване на подходящ за целта 

катализатор бе една от задачите в изследователската група.  Авторското участие  

в тази насока: 

- синтезиран е V2O5-TiO2 (анатаз), получен от оползотворен V2O5 със 

селективност по отношение на реакцията на  окисление на о-ксилол възлизаща 

на 72 mol % при обемна скорост  w = 2500 h
-1

; 

- Изучено бе влияние на примесите от оползотвореният катализатор  върху 

активността и селективността на новополученият катализатор. Установено е, че 

общото съдържание на примесите (около 5%) не влияят забелижимо върху 

каталитичните  свойства на синтезирания катализаторен образец; 

- чрез ренгенофазов анализ, електронна микроскопия и фотоелектронна 

спектроскопия е направена физико-химична характеристика на синтезирания 

катализатор; 

- ситнезиран е V2O5-Li2O-TiO2 (анатаз) като е потвърдена способността на Li2O 

да пъддържа подходящо съотношение на V
4+

/V
5+

 в активната форма на 

катализатори. Синтезираният катализатор показва по–добри каталитични 

отнасяния в сравнение с промишлен V2O5–TiO2 (анатаз) катализатор;  

- Изучено е влияние при въвеждане на ралични промотиращи добавки в 

каталитичните състави върху качествата на катализатора (активност и 

селективност).  При литиево промотирания катализаторен образец се наблюдава 

пълно отсъствие на страничните продукти на реакцията (бензоена киселина и 

фталид) при обемни скорости w = 2400 h
-1

, с което се повишава чистотата на 

фталовия анхидрид; установено е съотношението  на окислени и редуцирани 

форми на ванадия V
4+

/V
5+

  и факторите от които зависи това съотношение – 

реакционни условия (температура на процеса  и реакционна среда) и 

кристалната модификация на носителя от TiO2 (анатаз или рутил). 

Публикации: 15, 16, 18, 33, 35.  

II. 3. При оползотворяване на отработените катализатори. Отработените 

ванадиевооксидни катализатори използвани за  редица окислителителни 

процеси са отпадни продукти, но могат да бъдат суровинни източници на 

ванадий. Условията на отделянето и тяхното съхранение не изключва попадане 

на ванадий в атмосферата и хидросферата. Токсичността на ванадия създава 

определени екологични проблеми. При изучаване на закономерностите на 

извличането на ванадия и други полезни компоненти в отработени 

ванадиевооксидни катализатори са постигнати следните  приноси: 

-оптимизирани са киселинни и алкални екстракционни методи за извличане на 

ванадий и други полезни компоненти от отработени ванадиевооксидни 

катализатори; 

-изследвано е  влиянието на редица екстракционни условия:  

-концентрацията на екстрагентите,  

-температурата на разтваряне,  

-продължителността на екстракция,  

-интензивност на разбъркване,  



-съотношение течна/твърда фаза  

-зърнометричния състав върху степента на извличане на ванадия от 

отработените ванадиеооксидни катализаторни образци 

-изследван е състава и физикохимичните характеристики  на регенерирания  

носител от SiO2 на ванадиевооксидните катализатори, с цел повторна употреба в 

качеството на носител на катализатори 

-изследвано е влиянието на ултразвуковото поле върху степента на извличане 

на ванадий от отработени ванадиевооксидни катализатора, като е постигната 

степен на извличане на ванадия  над 85% . 

Публикации:16, 18,  28, 38.   

 

I. Учебници, учебни помагала и ръководства 

 

Учебно ръководство за решаване на изчислителни задачи в химията:  

К.Даварски,  М.Московкина, Н.Николов, Д.Димитров, А.Патлеева, „Задачи по 

Обща и неорганична химия”, Университетско издателство „Епископ 

Константин Преславски”, Шумен, 2006г,  252 стр. 

 

“Задачи по обща и неорганична химия” е учебно помагало за студентите от Шумен-

ски университет “Епископ Константин Преславски” и Университет “Проф. д-р Асен 

Златаров”, Бургас при решаване на  изчислителни задачи по химия.  

Създаването на умения да се решават задачи е много важна част от формирането на 

“химическо мислене” и улеснява усвояването на курса по “Обща и неорганична 

химия”. Материалът в книгата е разпределен в 9 глави. Всяка глава започва с теоре-

тичен предговор, който включва дефиниции, закони и формули, необходими за 

решаването на съответния тип задачи. Следват примерни решения, съпроводени с 

авторски коментари. В края на всеки раздел са предложени задачи за самостоятелна 

работа и отговорите към тях. Сложността на задачите е различна и наред със стандарт-

ните примери са предложени и задачи с повишена трудност.  

В първата глава на ръководството са представени основните понятия и величини в 

химията. Следва обсъждане на състава на сложното вещество (втора глава), определяне 

на емпирични и молекулни формули на химичните съединения (глава трета) и 

изчисления, свързани с газови състояния − газови закони (четвърта глава). Петата глава 

е посветена на съставяне и изравняване на химичните уравнения. Особено внимание е 

отделено на окислително-редукционните процеси. В шеста глава се разглеждат концен-

трации на разтворите и начините за преминаване от един вид концентрация в друг. 

Представени са изчислителни формули за разреждане, смесване и концентриране на 

разтвори. Задачи, свързани с разтвори на електролити и неелектролити, са обсъдени в 

седма и осма глава на помагалото. Заключителната девета глава е посветена на 

решаване на комбинирани задачи, в които се използват знания, усвоени в предходните 

части. Необходимите справочни данни за решаване на задачите са представени в 

приложения в края на помагалото.  
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2. Moskovkina,M., I.Bangov, A.Patleeva, "Retention Modeling in Gas 

Chromatography by QSRR Approach”,  Bulgarian Chemical Communications, 

прието за печат, регистр. №  3044, v. 45 (1) (2013), I.F. – 0.156  

 

Резюме 

Хемометрично изследване за създаване на QSRR-модели за описание на 

газхроматографско поведение във колони с различна полярност е извършено 

върху група от 42 фенолни съединения.  Актуалността на изследването е 

свързана с това, че фенолните съединения влизат в списък на приоритетните 



природни замърсители; основният аналитичен метод за качественен и 

количественен контрол върху съдържание на фенолите е метод на газова 

хроматография. Литературните данни за ретентното поведение на фенолните 

съединения се отнасят за хроматографското разделяне в неполярната фаза SE-

30,  полярната фаза OV-225  и фаза NGA, която е с близка стойност на 

полярност с фазата OV-225,  но се различава от нея по селективност. 

Настоящото изследване върху фенолните съединения бе продължение на по-

рано проведените QSRR – моделирания (публикация №11), където за глобален 

молекулен дескриптор бе използвана моларната рефракция.  Сега  в качеството 

на дескриптор се прoверяваше молекулният индекс CTI. 

 

3. Московкина,М., Л.Нанева, И.Бангов, „Моделиране на ретентно 

хроматографско свойство за група наситени естери, разделени 

газхроматографски върху фази с различна полярност”, Сборник научни трудове 

ШУ „Еп. К.Преславски”, факултет природни науки, (2012), с. 376-382  

Резюме: 

Хемометрично  QSRR-изследване за моделиране на газхроматографско 

задържане за серия от 100  съединения – наситени естери, разделени в пет 

колони с различни полярности: неполярните метилсиликонови фази SЕ-30 и 

DC-710, фаза със средна полярност OV-7  и силнополярните  фази OV-225 и  

ХЕ-60. Моделите се създавани като многопараметрични  линейни регресии със 

цел да се проследи механизма на междумолекулни взаимодействия с 

неподвижните фази. Като отделна част на изследване бе използване на 

тополого-електронен индекс CTI и неговия геометричен аналог – индекс CGI за 

създаване на QSRR-модели . Получените регресионни учавнения са сравнени и 

оценени по статистически показатели.  

4. Moskovkina, M., I.Bangov,  „Employment of the Charge – related Molecular Index 

(CMI) in chromatographic Quantitative Structure Retention time Relationships”, C. R. 

Bulg. Acad. Sci. CHEMISTRY, V.65,  No9   (2012),   pp.1199-1202, – IF. 0.210  

Резюме: 

Съобщение за общо изследване на възможности за използване на електронен 

молекулен индекс  CMI  и неговите топологичен (CTI) и геометричен (CGI) 

аналози като дескриптори за описание на ретентно свойство при 

газхроматографски анализи. В качеството на пример е използвана серия от 17 

заместени феноли, разделени в колони с различна полярност. 

5. Bangov, I., M. Moskovkina, A. Patleeva, ”Charge-related Molecular Index (CMI) – 

a Novel Descriptor for the Quantitative Structure / Property Relationship  (QSPR) 

Models. I. General Considerations”, Bulgarian Chemical Comunications, v. 42 (4) 

(2010), 338-342.  I.F. – 0.156 

Резюме: 

Подробно изследване за възможности на електронен молекулен индекс  CMI  и 

неговите топологичен (CTI) и геометричен (CGI) аналози за описание на 

молекулни структури. Изследван и сравнен потенциалът на молекулният индекс  



CMI  с известните и утвърдени в хемоинформатика молекулните индекси на 

Wiener и Randich. Показано е, че и двата молекулни електронни индекси 

успешно описват изоморфизма в молекулните структури, както и разклоняване 

в молекулните структури. 

6. Bangov, I., M. Moskovkina, A. Patleeva, „Use of the Charge Related Geometrical 

index (CMI) for estimation of the chemical structure branching.  Ab initio and semi-

empirical calculations”, Годишник на ШУ ”Еп. К.Преславски”, T. XX B2 (2010), 

c. 5-10  

 

7. Московкина, М., И.Бангов, „Сравнителен анализ за възможностите и 

особеностите на моделиране на хроматографско задържане на пиразини с 

помощта на молекулни дескриптори”, Годишник на ШУ ”Еп. К.Преславски”, Т. 

XІX, B2, (2009), с. 119-129 

Резюме: 

Хемометрично  QSRR-изследване за моделиране на газхроматографско 

задържане за серия от 111  съединения – заместени пиразини, разделени в две 

колони с различни полярности: неполярните метилсиликоновa фазa OV- и 

силнополярнa фазa CW-20. Моделите се създавани като многопараметрични  

линейни регресии със цел да се проследи механизма на междумолекулни 

взаимодействия с неподвижните фази. Получените регресионни учавнения са 

сравнени и оценени по статистически показатели.  

8. Bangov, I., M. Moskovkina „Charge-Related Molecular Indices and their Usage in 

Computer Chemistry”, Годишник на ШУ ”Еп. К.Преславски”, XІX, B2, (2009),  с. 

6-15. 

Резюме: 

Изследване на възможности за използване на електронен молекулен индекс  

CRI  като дескриптор за описание на молекулни структури. Изследван и сравнен 

потенциалът на молекулният индекс  CRI  с известните и утвърдени в 

хемоинформатика молекулните индекси на Wiener и Randich, като се сравняват 

описания на молекулни структури, в които присъства хетероатом (или няколко 

хетероатоми). Проверена е възможност на индекса CRI за прогнозиране на 

ЯМР-спектрално свойство. Показано бе, че топологичната версия на индекса 

(индекс CTI) може успешно да се използва вмeсто известната версия на 

Bremeser. 



9. Moskovkina M., R.Milina, “Environmental Organic Pollutants Analyses”, 

Eurasian Journal of Analytical Chemistry, v.3, № 1 (2008), p. 123-133  

Резюме: 

 

10. Московкина М., И.Бангов, „ “Chromatographic Retention  Modeling of 

Alkylazoles by QSRR Approach” ,  Годишник на ШУ ”Еп. К.Преславски”, Т. 

ХVIII, В1,   (2008),   с.106-116 

Резюме: 

Изследването представлява обобщение от две предходни публикации ( № 12 и 

№ 13), където поотделно бе моделирано газхроматографско ретентно свойство 

(индексът на Kovats)  за оксазолите и за тиазолите. В настоящото изследване е 

направена съпоставка за общото и за специфичното при създаване на QSRR-

модели за две групи вещества – структурни аналози (алкиазолите). Чрез 

сравняване на приносите към задържането на оксазолите и тиазолите в 

еднотипни модели ясно се вижда как в модела се отразява механизма на 

междумолекулните взаимодействия с неподвижната фаза и структурните 

особености на разделящи се вещества. 

11. Московкина М., И.Бангов, „Моделиране на ретентно хроматографско 

свойство с помощта на молекулни дескриптори “, Годишник на ШУ ”Еп. 

К.Преславски”, Т. XVII, B1, (2007), с.189-197 

 Резюме: 



 

12. Moskovkina M., I. Bangov , Gas Chromatographic Retention Modeling by QSRR 

Approach. II. Alkylthiazoles”, Годишник на ШУ”Еп. К.Преславски”, Т. ХVI В2, 

(2006),  с.40-47  

Резюме: 

 

 

13. Moskovkina M., I.Bangov, “Gas Chromatographic Retention Modeling by QSRR 

Approach. I. Alkyloxazoles”, Годишник на ШУ ”Еп. К.Преславски”, Т. ХVI В2, 

(2006),  с.7-15  



Резюме: 

 

 

Изследването е извършено за серия от 16 алкилоксазола и 16 алкилтиазола, 

разделени в три газхроматографски колони с различна полярност: OV-101KF, 

Triton X-305  и  PEG-40M.   

14. Makedonski L., M.Moskovkina, M.Stancheva, “Promoted V2O5-TiO2 catalysts for 

Selective Oxidation of o-Xylene to Phthalic Anhydride. I Antimony Doping”, 

Progress in Catalysis, Vol.14,  1-2, (2005), p. 55-66  

Резюме: 

В публикацията се съобщава за получаване на смесен оксиден V2O5 –Sb2O5 – 

TiO2 (анатаз) катализатор в лабораторни условия. Описан е метод за приготване 

на катализатора. Публикуваното изследване бе продължение на един предходен 

успешен опип по създаване на подобен смесен оксиден катализатор (публ. № 

33). В настоящото изследване бе извършено  физико-химично охарактеризиране 

на полученният смесен V2O5 –Sb2O5 – TiO2 (анатаз) катализатор чрез ИЧ-

спектроскопия и електронна спектроскопия XPS. Селективността на полученият 

катализатор бе проверена в лабораторни условия при различни обемни скорости 

на подавание на ксиленово-въздушната смес. 

15. Makedonski L., M.Moskovkina, M.Stancheva, “Promoted V2O5-TiO2 catalysts for 

Selective Oxidation of o-Xylene to Phthalic Anhydride. II Lithium and Antimony 

Oxides Doping”, Progress in Catalysis, Vol.14,  1-2, (2005), p. 67-72 

Резюме: 

В състава на смесени оксидни катализатори  за селективно окисление и 

амонолиз на ароматни съединения и алкени често се въвеждат добавки от 



диантимонов триоксид. В съвременни промишлени оксидни катализатори за 

селективно окисление на о-ксилен често присъстват добавки от антимонов 

оксид. В публикацията се описва опит за получаване на катализатор с 

промотиращи добавки от диантимонов триоксид и литиев оксид, при което бе 

установено оптималното количество на добавките. Каталитичната активност бе 

проверявана за различни условия на провеждане на селективното окисление. 

Селективността на катализатора бе проследявана чрез он-лайн 

газхроматографски контрол.  

 

16. Makedonski L., N.Nikolov, M.Stancheva, M.Moskovkina, “Preparation of 

vanadium-titanium catalyst for partial oxidation of o-xylene to phtalic anhydride from 

used industrial samples”, Bulgarian Chemical Communications,  Vol. 3 , №2, (2004),  

p. 96-99, -I.F.- 0.156 

Резюме: 

Изследването се отнася за изучаване на възможности за получаване на 

ванадиево-оксиден катализатор чрез регенериране на отработеният катализатор. 

 

17. Московкина М., И. Бангов, “Изучаване на механизма на хроматографско 

задържане чрез създаване на модели, Сборник научни трудове” Природни 

науки-2004”, Химия, ШУ”Еп. К.Преславски”, (2004), с.159-165 

Резюме: 

 

 

 



18. Николов Н., М.Московкина, „Технологична възможност за по-пълно 

оползотворяване на ванадиево-титанов катализатор”,  Сборник научни трудове 

”Природни науки-2004”, Химия, ШУ ”Еп. К.Преславски”, (2004), с. 423-428  

Резюме: 

 

19. Московкина М., АВТОРЕФЕРАТ на дисертация за присъждане на научната 

и образователната степен „Доктор” по научната специалност „Аналитичната 

химия”, София, (2004), 47 стр 

20. Николов Н., М.Московкина, „Получаване на V2O5-TiO2 катализатор за 

селективно окисление на о-ксилен до фталов анхидрид в присъствие на Sb2O3”,  

Годишник на ШУ”Еп. К.Преславски”,, Т. ХV В, (2003),  47-51  

Резюме: 

Изследването е проведено с цел получаване на ванадиево-титанов нанесен 

катализатор, промотиран с антимоновооксидна добавка. Изучаване на 

влиянието на количеството диантимоновият триоксид върху качеството на 

полученият катализатор бе проверявано при вариране на условия на 

каталитичното окисление. 

 



21. Московкина М., И.Бангов, „Моделиране на количествена връзка между 

структура и задържане. I. Разделяне на 1,4-бензодиазепини в адсорбционна 

течна хроматография",   Годишник на ШУ ”Еп. К.Преславски”, Т. ХV В, (2003),  

с.52-58 . 

Резюме: 

 

22. Московкина М., И.Бангов, „Моделиране на количествена връзка между 

структура и задържане. II. Разделяне на 1,4-бензодиазепини във ВЕТХ с 

обърната фаза”,  Годишник на ШУ”Еп. К.Преславски”, Т. ХV В, (2003), с.59-64  

Резюме: 

 

23. Московкина М., И.Бангов, „Моделиране на количествена връзка между 

структура и задържане. III. Разделяне на 1,4-бензодиазепини в тънкослойна 

хроматография върху силикагел,  Годишник на ШУ”Еп. К.Преславски”, Т. ХV 

В, (2003),  с.65-71  

Резюме: 



 

 

 

24. Московкина М., И.Бангов, „Моделиране на  задържане на феноли в течна 

хроматография  с обърната фаза С-18”, Сборник научни трудове” Природни 

науки-2003”, Химия, ШУ”Еп. К.Преславски”, 2003, с. 61-65  

Резюме: 

 

 

 

25. Московкина М., И.Бангов, Моделиране на  задържане на феноли в газова 

хроматография, Сборник научни трудове ” Природни науки-2003”, Химия, 

ШУ”Еп. К.Преславски”, 2003, с. 66-71  

Резюме: 

 

Разделяне на алкил- и диалкилфенолни съединения е сложен аналитичен 

проблем.Съединенията в изучаваната серия включват няколко позиционни 

изомери, които имат близки физико-химични свойства и ниска селективност в 

хроматографски системи. При хемометричният подход  теоретично се търси 

връзка между хроматографското задържане и структурата на разделените 



вещества с цел да се постигне безеталонно идентифициране на отделни 

вещества и да се разкрие механизма на взаимодействие с неподвижните фази на 

молекулно ниво. В настоящата работа е моделиранозадържането на серия от 25 

алкилфенола. Чрез сравняване на получените уравнения с различни 

дескриптори могат да се изберат онези молекулни свойства, които влияят най-

съществено върху хроматографското поведение на веществата и да се търси 

връзка с механизма на задържането на молекулно ниво. Изследваната серия 

алкилфеноли, в които заместителите присъстват в различни позиции спрямо 

хидроксилната група.  Фенолите са разделени в три различни хроматографски 

колони: PS-255, OV-1701 и GTCB. 

 

26. Nikolov N., M. Moskovkina, “Preparation of Vanadium-titanium catalyst 

aluminium oxide promoted”, Journal of the University of Chemical Technology and 

Metallurgy XXXVIII, 2, (2003), p. 465-470. 

  

Резюме: 

Промотиране на оксидни ванадиеви катализатори за селективно окисление на о-

ксилен се прави често с цел повишаване на каталитичната активност и 

селективност. В настоящата разработка е докладвано промотиране на 

ванадиевият катализатор с внасяне на алуминиев оксид. Полученият 

промотиран катализатор бе проверяван в каталитичната инсталация при 

различни обемни скорости и при вариране на температирите. Резултатите се 

сравняваха по показатели с стандартни промишлени катализатори. 

 

27. Moskovkina M., I. Bangov, R. Aleksandrov, “The modeling of Alkylphenol’s 

Retention in Thin Layer Chromatography by QSRR Approach”, Journal of the 

University of Chemical Technology and Metallurgy XXXVIII, 3, (2003), p. 931-936  

Резюме: 

Серия от 19 алкилфенолни структурни аналога, разделени в тънкослойна 

хартиена хроматография (целулоза импрегнирана с формалдехид), бяха 

подложени на хемометричен анализ. Наред с изчислените стандартни 

молекулни глобални и локални индекси за построяване на 

многопараметричните регресии, бе проверяван и тополого-електронният индекс 

CTI. Анализът на получените уравнения показа, че в тях се отразяват силите на 

междумолекулните взаимодействия с хроматографските фази. 

 

 

28. Makedonski L., M.Stancheva, N.Nikolov, M.Moskovkina “Extraction of the 

Vanadium Component from Used Industrial V2O5-TiO2 (anatase) catalysts for Partial 

Oxidation of o-Xylene in an Ultrasonic Field”, Progress in Catalysis, Vol.11, 

noember 1-2, (2002),  p. 39-45 . 

 



 

 

29. Moskovkina M., I. Bangov, “Gas Chromatographic Retention Modeling of 

Alkylphenols by QSSR Approqch”, Bulgarian Chemical Comunications, 34, 2, 

( 2002 ), 145 – 161, I.F. – 0.156 

Серия от 54 алкилфенолни структурни аналога, разделени в газова 

хроматография в колона с 5% -ен HPE, нанесен върху хроматрон,  бяха 

подложени на хемометричен анализ. Наред с изчислените стандартни 

молекулни глобални и локални индекси за построяване на 

многопараметричните регресии, бе проверяван и тополого-електронният индекс 

CTI. Анализът на получените уравнения показа, че в тях се отразяват силите на 

междумолекулните взаимодействия с хроматографските фази. 

30. Московкина М., И.Бангов, “Моделиране на газхроматографско задържане на 

заместени феноли с помощта на хeмометричен подход. Газова хроматография”,   

Русенски Университет “Ангел Кънчев” , Научни трудове, Т. 39, серия 10, 

(2002), с.220-224    

Резюме: 

 Проблемите, свързани с идентифициране на фенолни съединения засилват 

своята актуалност през последните години, тъй като мнозина от заместените 

феноли влизат в групата на приорететни замърсители на околната среда. 

 При хемометричният подход  теоретично се търси връзка между 

хроматографското задържане и структурата на разделените вещества с цел да се 

постигне безеталонно идентифициране на отделни вещества.  В настоящата 

работа е проведено хемометрично моделиране на ретентното свойство на 

заместените феноли, разделени в газова хроматография върху три колони с 

различна полярност: неполярната SE-30, и полярните OV-225 и NGА. 

Полярните фази се различават по своите донорно-акцепторни свойства. Едно от 

предизвикателствата при моделиране е да се открие връзката между 

молекулните дескриптори и механизма на междумолекулните взаимодействия. 

В статията са показани резултати от подобнихемометрични анализи. 

31. Московкина М., И.Бангов, “Моделиране на задържане на заместени феноли 

в течна хроматография с помощта на хeмометричен подход”,  Русенски 

Университет “Ангел Кънчев” , Научни трудове, Т. 39, серия 10, (2002), с.225-
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ретентното свойство на заместените феноли, като за базов глобален дескриптор 

е използван тополого-електронният индекс CTI.  Сравнителен анализ на 
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Резюме: 

Публикация, в която са формулирани основните аспекти за всички последвали 

хемометрични изследвания. Изследвана е група от 16 структурни аналога -1,4-

бензодиазепини, разделени в 5 различни хроматографски техники: ГХ, ТХ(адс), 

ВЕТХ, ТСХ(норм) и ТСХ(адс). За всички хроматографски системи бяха 

създадени математични модели (във вид на многопараметрични линейни 

регресии); беше извършен хемометричен анализ; бяха посочени т.нар. 
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Pesrolre:

flrprara ny6aurarllu e or fieprroAa Ha 3apaxAaHero QSRR-uscnaar*ri , a"
orHac, KbM rrpxJraraHe Ha xeMoMerp[qeH noaxoa K6M tpyfla or 10 ruclopog-

ct,qBpxaqu 6exseHosr,r cBeAr,rrreur,r, pa3AeneHr,r B ra3xpoMarorpa$cr<a xolora c
Hr.rcKa noJrrpnocr (OV- I 0l ). ,{annure 3a 3aAbpxaHe (I,In4ercure ua /(ovats) 6f,xa

noflyqeHr.r !r rBqr.rcJreHr.r xaro co6crgeu xporr,rarorpatpcrfi exc[epuMeHT I,r

KopenupaHr.r c6c crpyKTypHn MoneKynHr.r r,rHAe(cu, npoBeprBaHe 3a AecKpr,rnTopr,r c
IIer roiryrraBaHe Ha ypaBnenlr, 3a 6eseraroEHo[gqucrl.Barre Ha 3aa6pxaHero.
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