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Становище 

по дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по 

научно направление 4.2. Химически науки 

специалност 01.05.04 „Аналитична химия“ на Лидия Петкова Иванова на тема 

„Аналитично охарактеризиране на природни материали и изследването им като 

биосорбенти за пречистване на води” 

от доц. д-р инж. Андриана Риск Сурлева, катедра „Аналитична химия“, ХТМУ 

 

1. Кратки биографични данни и характеристика на научните интереси на кандидата 

Докторантката Лидия Петкова Иванова е завършила висшето си образование в 

ХТМУ, специалност „Неорганични химични технологии“, ОКС „Магистър“ през 2007 г. 

На 01.08.2015г. е зачислена като задочен докторант към Института по обща и неоранична 

химия при БАН. Отчислена е с право на защита на 01.08.2020г.   

От 2000 – 20003 г. работи  в „Химко“ АД гр. Враца, от 2003-2008 „Булбрю“ ЕООД 

гр. Враца като технически сърудник „Продажби“, а от 2012 г. до сега е химик към 

Методична лаборатория по атомна спектрометрия, Институт по обща и неорганична химия 

- БАН.  

От представените научни доклади може да се придобие представа за научните 

интереси на докторантката: разработване на аналитични методи и охрактеризиране на 

растителни материали като биоадсорбенти на тежки метали.  

 2. Преглед на дисертационния труд и анализ на резултатите  

Дисертационният труд е на актуална за съвременната аналитична практика тема в 

областта на изследване на материали за биосорбция на тежки метали и разработване на 

аналитични методи за тяхното охарактеризиране. Представен е на 135 стр. с 16 таблици и 

37 фигури. Литературният обзор е базиран на 275 литературни източника. 

Целта на дисертационния труд е да се предложи аналитичен метод за определяне на 

минералния състав на растителни проби по отношение на максимален брой елементи, 

отговарящ на концепцията за «зелен» аналитичен метод, както и да се изследва 

ефективността на подбраните растителни материали с оглед използването им като 

биосорбенти за пречистване на води от медни (II) йони. Задачите на изследването са ясно 

дефинирани и отговарят на поставената цел.  

Резултатите и дискусията към тях са оформени в две обособени части.  

1. Определяне на елементния състав на растителните материали с метода ETV-ICP-

OES 

2. Охарактеризиране на растителните материали с оглед използването им като 

биосорбенти. 
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Установени са експерименталните параметри на аналитичния метод за 

атомноемисионна спектрометрия с индуктивносвързана плазма след електротермично 

изпарение, които да позволяват определяне на голям брой елементи в различен  

концентрационен интервал. Методът има предимството да не изисква подготовка на 

пробата. Това предимство обаче може да е недостатък при определянето на 

макрокомпоненти, тъй като няма възможност за разреждане. Установени са оптималните 

резонансни линии, които осигуряват високо съотношение сигнал/шум, свободни са от 

пречения и осигурят достатъчно добра чувствителност, широк линеен обхват и достатъчно 

ниски граници на откриване. Оптимизирани са газовите потоци и е заменен газ-

модификатора с CHF3 като по-безвредна алтернатива на фреона в съгласие с принципите 

на «зелената химия». Разработена е универсална температурна програма, която позволява 

да се определят широк кръг от елементи. При оптимизиаране на температурната програма 

се постига пълно изпарение на леснолетливите, труднолетливите и карбидообразуващите 

елементи в рамките на зададено време. Калибрирането на метода се провежда както с 

твърди СРМ, така и с водни разтвори и е демострирана липса на матрично пречене. 

Оценена е истинността на метода чрез анализ на СРМ.  

Изучено е влиянието на някои основни параметри върху адсорбционния процес на 

Cu(II): рН на средата, време на контакт, изходната концентрация на медните йони, влияние 

на температурата, влиянието на количеството биосорбент. Определени са оптималните 

условия за адсорбция. Получените данни за максималните адсорбционни капацитети по 

отношение на Cu (II) йони показват, че изследваните биосорбенти проявяват средна до 

много добра адсорбционна способност за отстраняване на медни (II) йони от замърсени 

води. Демонстрирана е възможността за регенериране на биосорбента и са определени 

оптималните условия. Получените в дисертационния труд резултати показват 

възможността за оползотворяване на отпадъците от дестилериите за масла и прилагането 

им в адсорбционни процеси, свързани с опазване на околната среда.  

Въз основа на представените резултати смятам, че целта  на дисертационния труд и 

поставените задачи са изцяло изпълнени. Извършена е огромна по обем експериментална 

работа. Докторантката е усвоила знания и умения в областта на атомната спектрометрия, 

оценка на характеристики на аналитични методи, изследване на ефективност и механизъм 

на биосорбция. 

3. Оценка на съответствието между автореферата и дисертационния труд 

Авторефератът отразява напълно дисертационния труд. 

4. Характеристика и оценка на приносите в дисертационния труд 

Научните постижения в докторската дисертация са представени чрез два основни 

приноса:  

- С разработения от ETV-ICP-OES метод са определени едновременно голям брой 

елементи в широк концентрационен интервал в растителни проби.  
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- За първи път са проведени адсорбционни експерименти с подбрани етерично-

маслени растения и растителни отпадни продукти и е доказана тяхната ефективност за 

отстраняване на медни (II) йони от замърсени води. 

Приносите на изследванията имат научно-приложен характер и отразяват 

представените резултати.  

5. Мнение за публикациите на дисертанта по темата на дисертационния труд  

Инж. Лидия Иванова представя списък с шест публикации по дисертационния труд.  

Всички публикации са в индексирани и реферирани списания с ИФ. Забелязани са 

три цитата на две от публикацииите. Резултатите от дисертационния труд са докладвани на 

14 научни форума, в три от тях са отличени с награди. Допълнителен атестат за качеството 

на дисертационния труд е фактът, че част от изследванията са подкрепени по проект по 

„Национална програма за подпомагане на млади учени и докторанти – 2017г.“. Проектът е 

отличен като най-добър сред 40 проекти. 

С представените 6 публикации са изпълнени и надхвърлени изискванията на 

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на 

академични длъжности в ИОНХ - БАН. 

6. Критични бележки и коментари  

Имам следната критична бележка към дисертационния труд на инж. Лидия 

Иванова: Таблица 3 от автореферата е със заглавие „Сравнение на експерименталните 

стойности от ETV-ICP-OES измерванията и сертифицираните стойности“. В таблицата са 

представени експериментално получените средни концентрации и стандартно отклонение 

(предполагам, но не е указано), както и сертифицирани и информативни стойности на 

СРМ. Няма статистически резултати за сравнение на две средни стойности, които да 

демонстрират направения извод за „отлично съвпадение на експерименталните резултати 

от ETV ICP OES измерванията и сертифицираните стойности...“. Не са посочени мерните 

единици на представените концентрации, с изключение на тези в проценти.  

В тази връзка бих искала да задам следните уточняващи въпроси:  

- Посочените стойности след експериментално получените и сертифицираните 

концентрации какво представляват: неопределеност, стандартно отклонение, доверителен 

интервал или друго? От колко опита е изчислен средния резултат? 

- Какъв статистически подход е използван за сравнение на две средни стойности? Какъв 

статистически критерий е използван, за да се твърди, че двете средни стойности имат 

„отлично съпадение“? 

- Точка IV.1.6. е озаглавена „Проверка на точността на метода“. Бих препоръчала да се 

представят данни за отместването (bias) и аналитичния добив (recovery, %). 

Направените критични бележки в никакъв случай не намаляват стойността на научния 

труд, качеството на получените резултати и направените изводи. 
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7. Лични впечатления за дисертанта 

Не познавам лично инж. Лидия Иванова. Впеатленията ми са изградени изцяло от 

представените документи. Документите са добре подредени и коректно попълнени. 

Дисертацията е организирана по разбираем и логичен начин. Прави впечатление липсата 

на технически и правописни грешки, доброто оформление на фигурите. Тези факти 

представят докторантката като организиран изследовател с умения да комуникира 

резултатите от научните си изследвания в академичен стил. 

8. Заключение 

Дисертационният труд на инж. Лидия Иванова е посветен на актуален за 

аналитичната практика проблем и получените резултати имат научно-приложен характер. 

Направените изводи са подкрепени от достатъчен обем експериментални резултати. 

Резултатите са представени в 6 научни публикации. Представените материали и 

дисертационни резултати напълно съответстват на специфичните изисквания в Правилник 

за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични 

длъжности в ИОНХ - БАН  и на ЗРАСРБ. 

Давам положителна оценка на дисертационния труд на инж. Лидия Петкова Иванова. С 

убеденост препоръчвам на членовете на научното жури да гласуват присъждането на 

образователната и научна степен „доктор“ по научно направление 4.2. Химически науки 

специалност 01.05.04 „Аналитична химия“ на инж. Лидия Петкова Иванова.   

 

 

 

 

21.06.2022г.      доц. д-р инж. Андриана Сурлева 

гр. София 


