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 Дисертационният труд представя изследвания, свързани с решаване на 

екологични проблеми като разработване на „зелен” аналитичен метод за определяне на 

минералния състав на растителни материали, пречистване на води и оползотворяване на 

растителни отпадъци. Сполучливият избор на обекта на изследване е предпоставка за 

успеха на изследването, а именно осем широко разпространени и достъпни етерично-

маслени растения за охарактеризиране и потенциално приложение като биосорбенти за 

пречистване на замърсени води от медни (II) йони. Отсъствието на литературни данни 

за приложението на подбраните растителни материали като биосорбенти за медни (ІІ) 

йони предполага новост и оригиналност на резултатите от изследванията в 

дисертационния труд. 

 На основата на формулираните цели детайлно са дадени задачите на 

дисертационното изследване, произтичащи от изводите, направени от прегледа на 

литературата и обхващащи подбoр на растителни материали за охарактеризиране и 

потенциалното им използване като биосорбенти за пречистване на замърсени води и 

разработване на метод за директното определяне на максимален брой елементи в широк 

концентрационен обхват в растителни материали при оптимизиране на  отделните 

стъпки на анализа. 

 Представените резултати се отнасят до метода за директно определяне на 

минералния състав на растителни материали с помощта на електротермично изпарение, 



съчетано с оптична емисионна спектрометрия с източник на възбуждане ISP. Методът 

позволява определяне на макро-, микро- и следови елементи без предварително 

разлагане. Анализът е оптимизиран чрез (i) избор на подходящи аналитични линии в 

зависимост от съдържанието на всеки елемент, (ii) използване на трифлуорометан за газ-

модификатор като алтернатива на фреон, (iii) създадена време-температурна програма с 

цел едновременно определяне на максимален брой елементи в изследваните проби без 

матрични пречения.  

 Определено е съдържанието на 28 елемента в 10 растителни материала, от които 

8 етерично-маслени растения и 2 отпадни продукта след извличане на етеричните масла 

от тях. Получените данни успешно са обработени чрез клъстерен анализ, който показва 

зависимост между минералния състав на изследваните растителни проби и 

съдържанието на елементи в почвите. Резултатите показват потенциала на използваните 

материали като биосорбенти за отстраняване на медни (II) йони от замърсени води, а 

това предоставя възможност за прилагането им в процеси, свързани с опазване на 

околната среда. 

 Научните публикации по дисертационния труд отразяват изследванията върху 

споменатия метод за директно определяне на минералния състав на растителни 

материали, върху охарактеризирането на подбраните растения като биосорбенти, върху 

механизмa на задържане на медни (II) йони върху повърхността на биосорбентите. 

Забелязани са 3 цитатa на 2 от работите по дисертационния труд. Съавтори на 

докторантката в публикуваните работи са научните ѝ ръководители и специалисти по 

някои от използваните в работата физични методи. Личният принос на докторантката е 

несъмнен, доколкото е първи автор в пет от общо шестте публикации по дисертацията. 

 Авторефератът e написан ясно и съдържа достатъчен обем данни, напълно 

отразяващи богатия експериментален материал, както и научните приноси от 

дисертационния труд. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационната работа съдържа приноси към решаването на проблеми по 

опазване на околната среда и отговаря на всички изисквания на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на 

ЗРАСРБ и съответния Правилник на ИОНХ, БАН.  



Дисертационният труд показва, че докторантката притежава задълбочени 

теоретични знания и умения в облстта на научната специалност Аналитична химия, 

поради което давам положителна оценка на проведеното изследване, представено в 

дисертационния труд и предлагам на Научното жури да присъди образователната и 

научна степен „доктор” на Лидия Петкова Иванова в професионално направление 

4.2. Химически науки, научна специалност 01.04.05. Аналитична химия. 
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