
Приложение 12а 
Р Е Ц Е Н З И Я 

на дисертационен труд за придобиване на: 

образователна и научна степен ''доктор''  

научна степен ''доктор на науките'' Х 

 вярното се отбелязва 
със знака ''Х'' 

Автор на дисертационния труд: 

Доцент Доктор Мария Атанасова Петрова ХТМУ 

акад. дл. научна степен име презиме фамилия месторабота 

Тема на дисертационния труд: 

Синергентна екстракция на лантаноиди с комбинация от хелатни и органофосфорни лиганди: 

от традиционните схеми до съвременните научни подходи 

Научна област: 

4. Природни науки, математика и информатика 

шифър наименование 

Професионално направление: 

4.2. Химически науки 

шифър наименование 

Научна специалност: 

Неорганична химия 

Изготвил рецензията: 

Професор дхн Владимир Божинов Божинов  

акад. дл. научна степен име презиме фамилия месторабота 

      

 

1. Окомплектоване на предоставените документи: 

А) Дисертационният труд и документите по конкурса 
съответстват напълно на Правилника 

4 точки Х 

Б) Документите са окомплектовани, но не съответстват 
напълно на изискванията на Правилника 

2 точки  

В) Документите не са окомплектовани съгласно изискванията 
на Правилника 

0 точки  

  със знака “Х” се 
отбелязва един от 

посочените отговори 

 

Задължително се описват липсващите документи и нарушените стандарти, ако е отбелязан отг. В 

 



2.Удовлетворяване на минималните изисквания, съгласно Правилника: 

А) Кандидатът удовлетворява минималните изисквания 20 точки Х 

Б) Кандидатът не удовлетворява минималните 
изисквания 

0 точки  

  със знака “Х” се отбелязва 
един от посочените отговори 

 

Задължително се попълва, ако е отбелязан отг. Б. Анализира се публикационната активност на кандидата. Анализира 
се отзвукът на постигнатите резултати (цитирания) 

По дисертационния труд са публикувани 18 научни статии с импакт фактор, които са цитирани 

общо 232 пъти към 21.05.2022 г. в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестните бази данни Web of Science и Scopus. При минимален брой изискуеми 100 

точки за сумата от показатели 5-10 (Приложение 2в от ППНСЗАД), дисертантът събира само по 

показател 7 (Научни статии, публикувани в издания, които са реферирани и индексирани в 

световноизвестните бази данни Web of Science и Scopus) 410 точки. По показател 11, при 

минимален брой 100 точки са събрани 464 точки. И двата показателя са надхвърлени повече от 

4 пъти! 

3. Актуалност на темата на дисертационния труд: 

А) Темата е актуална и нова (не са известни резултати по 
темата от други автори) 

8 точки  

Б) Темата е актуална и са известни резултати по темата от 
други автори 

6 точки Х 

В) Темата не е актуална, но са известни резултати на други 
автори 

2 точки  

Г) Темата не е актуална и не са известни резултати на други 
автори по темата 

1 точка  

Д) Темата не отговаря на нивото на дисертационен труд 0 точки  

  

със знака “Х” се 
отбелязва един от 

посочените отговори 

 

Оценката за актуалността на дисертационния труд се аргументира задължително 

Нарастващото търсене на метали като основен ресурс за технологичния напредък на 

човечеството води след себе си необходимостта от усъвършенстване и развитие на процесите 

на тяхното извличане. Лантаноидите са стратегически клас елементи, които привличат 

значително внимание поради изключителните им свойства, свързани с тяхното магнитно, 

оптично и електронно поведение. Те играят съществена роля в днешната високотехнологична 

индустрия и се използват в широк спектър от екологични технологии, военна индустрия, 

енергийна сигурност и в медицинската диагностика. В този контекст, разработването на нови 

научни подходи за екстракция на лантаноиди е и продължава да бъде актуална тема в 

научните и индустриални среди. 

4. Познаване на проблемите, обект на изследване в дисертационния труд: 

А) Докторантът познава детайлно постигнатото от други автори 
по темата на дисертацията 

8 точки Х 



Б) Докторантът познава частично постигнатите резултати по 
темата на дисертацията 

4 точки  

В) Докторантът няма предварителни знания за състоянието на 
проблемите в дисертацията 

0 точки  

  

със знака “Х” се 
отбелязва един от 

посочените отговори 

 

Задължително се аргументира оценката, ако е отбелязан отг. В 

 

5. Тип на изследванията: 

А) Теоретични 4 точки  

Б) Приложни 4 точки  

В) Теоретични с елементи на приложения 4 точки Х 

Г) Не отговарят на нивото на дисертационен труд 0 точки  

  

със знака “Х” се отбелязва един от 
посочените отговори 

 

Задължително се аргументира нивото на изследванията, ако е отбелязан отг. Г 

 

6.Цели на изследванията: 

А) Реалистични и представляват научен и/или приложен интерес 8 точки Х 

Б) Реалистични, но не представляват научен и/или приложен 
интерес 

3 точки  

В) Недостижими (нереалистични) 0 точки  

  

със знака “Х” се 
отбелязва един от 

посочените отговори 

 

Задължително се отбелязват целите. Аргументира се типа на поставените цели 

Цел на дисертационния труд е създаване на иновативен подход за синергентна екстракция на 

лантаноиди за извличане и разделяне на лантаноиди в органични или йонни течни среди с 

комбинация от хелатни и органофосфорни лиганди (β-дикетони, 4-ацилпиразолони, 4-

ацилизоксазолони, каликсарени). Основната идея на дисертационния труд е да се проследи 

ролята на химичната структура на използваните лиганди върху процеса на 4f-

комплексообразуване – влияние на размера на кухината, размерът на макроцикличната 

структура и нейната гъвкавост, хидрофобността и присъствието на различни координиращи 

групи, както и факторите, които управляват стехиометрията на формираните метални 

комплекси и влиянието на разтворителя върху процеса на тяхната екстракция. Обхватът на 

изследванията и задачите за постигане на поставената цел са формулирани прецизно и 

реалистично, а постигнатите въз основа на тях резултати се радват на значителен научен и 

приложен интерес. 



7. Методи на изследванията: 

А) Адекватни на изследванията и поставените цели 8 точки Х 

Б) Частично подходящи, даващи възможност за постигане на 
част от научните цели и/или приложения 

4 точки  

В) Неподходящи методи 0 точки  

  
със знака “Х” се 

отбелязва един от 
посочените отговори 

 
Задължително се отбелязват методите. Аргументира се типа на използваните методи 

За изпълнението на поставените задачи са разработени протоколи за условията на синтез на 

хелатни и синергентни агенти (β-дикетони и фосфор-съдържащи каликсарени) както и за 

получаване на техни метални комплекси в различни вариации. Получените продукти са 

охарактеризирани и доказани с елементен анализ, ИЧ и разнообразни водород, въглерод и 

фосфор ЯМР техники. Формулирани са експериментални методологии за изследване на 

взаимодействията между екстрагентите и за условията на течно-течна екстракция в двуфазна 

водно-органична среда. Разпределението (D) на лантаноидните йони по време на 

синергентната екстракция е определено по метода на наклона, чрез вариране на 

концентрациите на реагентите, обема на фазите и рН на средата. Заслужава специално да се 

отбележи, че използваните експериментални техники, аналитични методи и изчислителни 

процедури са гаранция за висока достоверност на получените резултати. 

Получените отлични резултати са в пълно съответствие с поставените задачи, което 

демонстрира висока степен на творчески подход при подбора на изследователска методология 

за постигане на целите на дисертационния труд. 

8. Приноси на дисертационния труд: 

А) С траен научен и/или приложен отзвук, представляват основа 
за нови направления на изследвания и приложения 

20 точки Х 

Б) Представляват значим научен и/или приложен интерес, 
завършват и/или обобщават предходни изследвания 

16 точки  

В) Представляват научен и/или приложен интерес 12 точки  

Г) Липса на съществени приноси 8 точки  

Д) Липса на приноси 0 точки  

  
със знака “Х” се 

отбелязва един от 
посочените отговори 

 
Задължително се отбелязват приносите. Аргументира се типа на постигнатите резултати 

Дисертационният труд, чиято философия е изградена върху създаване на методология за 

синергентна екстракция на лантаноидни йони е структуриран коректно чрез включване на 

всички необходими компоненти, включително доказателствен материал върху постигнатите 

резултати. 

Основните приноси на дисертационния труд могат да се отнесат към: 

 Разработване на 18 нови системи за синергентна екстракция на лантаноидни йони в 

органичен разтворител и определяне на параметрите на процесите. Използвани са 

различни търговски и новосинтезирани хелатиращи агенти и фосфорорганични лиганди, 

предимно каликсарени в ролята на синергентни агенти, чиято конфигурация е определена с 



помощта на разнообразни ЯМР техники. Установени са механизмите на екстракция и вида 

на ексктрахираните в органичната фаза комплекси. 

 Създаване на методологична концепция за нови техники на разделяне и рециклиране на 

метали при използване на макроциклични синергенти в процесите на екстракция. За първи 

път е показан ефектът от взаимодействие на планарна молекула с 3D синергентен лиганд, 

което формира креативна тенденция за разделяне на лантаноиди чрез модерен дизайн на 

ново поколение екстрагенти. 

 Детайлно иновативно изследване с ЯМР спектроскопия на възможните взаимодействия 

между лигандите в органичната фаза и тяхното взаимодействие с органичния разтворител. 

Не е установено предизвикващо анти-синергизъм взаимодействие. 

 Изследване за първи път на синергентна екстракция на лантаноидни йони с различни 

комбинации от хелатни агенти и фосфорорганични лиганди в йонни течности. Определени 

са параметрите на процеса и факторите на влияние, при което е установено, че в йонни 

течности е възможно да се реализира повече от един екстракционен модел. Показано е, че 

синергентният ефект е значително по-голям в органичен разтворител, като за първи път са 

формулирани причините за понижен синергизъм в йонно-течна среда. 

9. Оценка на съответствието на автореферата с дисертационния труд: 

А) Пълно съответствие 4 точки Х 

Б) Съответствие в основните части 2 точки  

В) Липса на съответствие в основните части 0 точки  

  
със знака “Х” се отбелязва 

един от посочените отговори 

 
Задължително се обосновава оценката, ако е отбелязан отг. В 

 

10. Участие на докторанта при постигане на резултатите в дисертационния труд: 

А) Докторантът има поне равностойно участие 8 точки Х 

Б) Докторантът има второстепенно участие 5 точки  

В) Участието на докторанта е незабележимо  0 точки  

  
със знака “Х” се отбелязва 

един от посочените отговори 

 

Задължително се представят критичните бележки, ако е отбелязан един от отг. Б или отг. В 

Без съмнение дисертантът е водещ автор в публикациите по темата на дисертационния труд и 

е с основен принос за постигнатите резултати. На 16 от представените 18 публикации доц. 

Атанасова е първи автор, на 11 публикации е кореспондиращ автор, а на 2 публикации е 

самостоятелен автор. 

11. Критични бележки: 

А) Липса на критични бележки 8 точки Х 

Б) Критични бележки, които имат технически характер 7 точки  

В) Критични бележки, които частично биха подобрили 
постигнатите резултати 

4 точки  



Г) Съществени критични бележки 0 точки  

  
със знака “Х” се отбелязва 

един от посочените отговори 

 
Задължително се представят критичните бележки, ако е отбелязан един от отг. В или отг. Г 

Дисертационният труд представлява значителен и оригинален принос в науката. Независимо от 

това, към него могат да бъдат отправени някои дискусионни въпроси, по-важни от които са: 

 На първо място, прави впечатление, че подходът към изследванията до голяма степен се 

припокрива с този от дисертационния труд за придобиване на образователната и научна 

степен „доктор“, където като синергентна добавка са използвани кватернерни амониеви 

соли. Във връзка с това, възниква въпросът за ефекта и предимствата при използваните в 

настоящия труд фосфорсъдържащи каликсаренови агенти, както спрямо кватернерните 

амониеви соли, така и спрямо широко използваните в практиката корона-етери, от 

технологична и икономическа гледна точка с оглед бъдещо индустриално приложение. 

 На стр. 100 в дисертационния труд е казано, че пробите се разклащат механично при 120 

оборота/мин в продължение на 45 минути при стайна температура, което е достатъчно за 

достигане на равновесие. Тук обаче не става ясно какво точно представлява това 

„разклащане“ (очевидно не става въпрос за разбъркване) и дали при неговите условия се 

достига необходимата гранична повърхност. Има ли наблюдения върху това, дали и как 

скоростта на разклащане влияе върху скоростта на екстракция? В допълнение, оказва ли 

влияние върху процеса концентрацията и обема на фазите? 

12. Заключение 

А) Оценката за дисертационния труд 
е ПОЛОЖИТЕЛНА 

Оценката се поставя при общ точков 
актив от най-малко 65 точки 

Х (98 точки) 

Б) Оценката за дисертационния труд 
е ОТРИЦАТЕЛНА 

Оценката се поставя при общ точков 
актив под 65 точки  

  
със знака “Х” се отбелязва 

един от посочените отговори 

 

Попълва се при желание на рецензента 

Дисертационният труд съдържа научни и научно-приложни резултати, които 

представляват оригинален принос в науката и отговарят на изискванията на Закона за 

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

ЗРАСРБ и Правилника за прилагане на ЗРАСРБ на ХТМУ. 

Вземайки под внимание всеобхватния и монографичен характер на представения 

дисертационен труд, неговите значими фундаментални и научно-приложни приноси, както и 

забележителните му наукометрични показатели, които драстично надхвърлят минималните 

изисквания и количествените критерии, безусловно изразявам положителна оценка към него 

и убедено предлагам на почитаемото научно жури да присъди научната степен 

“Доктор на науките” на доц. д-р инж. Мария Атанасова Петрова в научна област 4. Природни 

науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна 

специалност „Неорганична химия“. 

 

07.06.2022 г. Изготвил рецензията:  

дата  подпис 

 


