
Приложение 12б 
С Т А Н О В И Щ Е 

на дисертационен труд за придобиване на: 

образователна и научна степен ''доктор''  

научна степен ''доктор на науките'' X 

 вярното се отбелязва със 

знака “Х 

Автор на дисертационния труд: 

доцент д-р Мария Атанасова Петрова ХТМУ 

Катедра 

Неорганична 

химия 

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 становището: 

доцент д-р Ангелина Константинова  Попова ХТМУ 

акад. дл. научна степен име презиме фамилия месторабота 

1.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 отбелязана отг. Б. Анализира се публикационната активност на кандидата. Анализира 

се отзвукът на постигнатите резултати (цитирания) 

 

Дисертацията е базирана на впечатляващо количество научни публикации в 

рeномирани списания - 18 броя,  от които: 11 бр. са за Q1; 6 бр. за Q2  и една за Q3. Тези 

публикации носят 410 точки, при минимални изисквания 100 т. В 16 от тях 

кандидатката е първи автор. Представила е и 209 цитата, които носят 418 точки при 

минимални изисквания 100 т.  

Видно е, че кандидатката превишава в пъти минималните изисквания. 

Авторефератът напълно съответства на дисертацията. 

 

 

2. Актуалност на темата на дисертационния труд: 

А) Темата е актуална и нова (не са известни резултати по 

темата от други автори) 

8 точки Х 

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

други автори 

6 точки  

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 

   

         Съвременният технологичен напредък е свързан с добива и използването на 

метали. От значение е не само преработването на рудите, но и рециклирането на 

благородни метали от отпадъци в градската среда, от отработено ядрено гориво, от 

отпадни води, с цел намаляване на замърсяването на околната среда и др. Катедра 

,,Обща и неорганична химия” има традиции в изследванията на процесите на течно-

течна екстракция и химията на редкоземните елементи. Развитието на тази тематика 

бележи значителен принос и интерес от страна на лаборатории от различни части на 

света. 

       Промишленото използване на редкоземни елементи в света се е увеличило 

около 50 пъти през последните 40 години, което ги определя като „критични“ 

метали, поради недостатъчната им наличност. Редкоземните елементи имат 

съществена роля в днешната високотехнологична индустрия -  използват се в 

екологични технологии, военна индустрия, енергийна сигурност и  медицинска 

диагностика. Тези приложения се базират на различни свойства, произтичащи 

от сложните им електронни структури. Общото търсене на технологично 



важни метали расте постоянно. Редките земни елементи са от голямо значение 

и в ядрената технология. Основният метод за преработка на използвано ядрено 

гориво за отделяне на Lns и Ans от потока отпадъци е течно-течна екстракция. 

В ядрената индустрия се препоръчва синергентна екстракция на лантаноидите. 

Всичко това определя високата степен на  актуалност и значимост на 

дисертационния труд. 

 

3. 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 

 

Изследванията са с научен и научно-приложен характер. Получените резултати могат 

да намерят конкретно приложение в практиката. 

 

 

 

4.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 

      Целта на изследването е правилно и реалистично поставена и представлява 

научен и научно-приложен интерес. Тя е да се проучи дали  синергентната 

екстракциона система, включваща хелатен лиганд може да се използва за 

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

използването на фосфор-съдържащи синергентни агенти, предимно 

каликсарени. 

За постигането и са дефинирани конкретни задачи, които са изпълнени в рамките на 

обстойните и задълбочени изследвания. 

 

 



5. 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 

Приемам приложената справка за приносите на  кандидатката. Постигнатите 

резултати могат да се отнесат към: доказване с нови средства на съществени нови 

страни на вече съществуващи научни области; създаване на нови технолгии и 

получаване на потвърдителни факти. Дисертацията съдържа научни и научно-

приложни  резултати, които представляват оригинален принос в науката. 

Накратко ще отбележа следните: 

1. Синергентната екстракция на лантаноидни йони е изследвана с 18 нови, 

неизучвани  системи, включващи  хелатиращи агенти и фосфорорганични лиганди, 

главно каликсарени в ролята им на синергентни агенти в органични разтворители. 

Разработена е концепция за използването на макроциклични 3D молекули в ролята на 

синергентен агент в екстракционните процеси, водеща до нови техники за разделяне 

и нови пътища за рециклиране на метали. 

2. Установен е механизма на процеса на екстракция. За пръв път е показано как да се 

използва взаимодействието между планарна молекула и триизмерна (3D) структура на 

синергентния лиганд в самостоятелно сглобена система за разделяне на метални йони. 

3. За пръв път са изследвани детайлно потенциалните взаимодействия в органичната 

фаза посредством ЯМР спектроскопия. Установено е, че повишаването на 

синергентната екстракция на метални йони зависи от естеството и силата на 

възможното взаимодействие между двата лиганда, както и от взаимодействията 

разтворител-лиганд: не възниква взаимодействие, което да придизвика 

антисинергизъм. 

4. За пръв път синергентната екстракция на лантаноидни йони е изследвана детайлно 

с десет смеси, включващи различни хелатни агенти и фосфорорганични лиганди, 

включително каликсарени в йонни течности. Определени са параметрите на процеса 

на екстракция, оценен е синергентният ефект. Установено е, че в някои синергентни 

системи, базирани на йонни течности, може да бъде реализиран повече от 

единекстракционен модел.  

5. Установено е, че  малък синергентен ефект, в рамките от един до три порядъка, се 

установява в йонно-течна среда, докато когато се използват органични разтворители, 



това увеличение е много по-голямо − до 108. За пръв път е установена и причината 

водеща до деструкция на синергизма в йонно-течна среда. 

Имайки предвид трудолюбието, организираността и много добрата научна 

подготовка на кандидатката считам, че приносите в голяма степен са нейно дело. 

 

 

 

 

6. Заключение 

А) Оценката за дисертационния труд 

е ПОЛОЖИТЕЛНА 

Оценката се поставя при общ 

точков актив от най-малко 40 точки 
Х 

Б) Оценката за дисертационния труд 

е ОТРИЦАТЕЛНА 

Оценката се поставя при общ 

точков актив под 40 точки 
 

  

със знака “Х” се отбелязва 

един от посочените 

отговори 

 

Попълва се при желание на члена на научното жури 

Представената ми дисертация представлява пространно, богато на 

експериментален материал, задълбочено и компетентно в интерпретациите си 

изследване. Тя съдържа научни и научно-приложни  резултати, които представляват 

значим и оригинален принос в науката. 

Дисертацията  отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния 

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

съответния Правилник на ХТМУ. Представените материали и дисертационни 

резултати напълно съответстват на специфичните изисквания. 

Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна  оценка за 

проведеното изследване, представено от  дисертационен труд, автореферат, 

постигнати резултати и приноси, и предлагам на почитаемото научно жури да 

присъди  научната степен ,,доктор на  науките“ на доц. д-р Мария Атанасова 

Петрова в област на висше образование 4. Природни науки; 4.2. Химически науки 

(Неорганична химия). 

 

 

 

 

 

 

8.06.2022 г. Изготвил становището: 

                           доц. д-р Ангелина Попова 

 

дата  подпис 

 


