
СТАНОВИЩЕ 
върху дисертационния труд, представен от магистър Таня Василева Йорданова, 
редовен докторант към катедра “Аналитична химия” при Факултета по химия и 
фармация на СУ „Св. Климент Охридски”, за присъждане на образователната и 
научна степен „доктор” по специалност “Аналитична химия”, професионално 
направление 4.2 “Химически науки” на тема: „Нови композитни материали за 
селективна твърдофазна екстракция на Hg(II)” с научни ръководители проф. д-р 
Ирина  Караджова и доц. д-р Иванка Дакова 

 

от проф. дхн Елисавета Христова Иванова (ИОНХ-БАН), член на научното жури 

 

Дисертационният труд е оформен на 113 страници, съдържа 28 фигури, 16 таблици и 
178 цитирани литературни източника.  

Литературният обзор е подробен и целенасочен, като 70% от цитираните литературни 
източници са от последните 10 години. Разгледани са хроматографските и 
нехроматографските методи, използвани в специационния анализ на живака, посочени 
са предимствата на нехроматографската методология и по-конкретно, на 
твърдофазната екстракция за определяне на формите на живака в широк кръг от 
обекти. Подробно са разгледани принципите и техниките за получаване на сорбенти, 
съдържащи йонно-отпечатани полимери, както и на такива, съдържащи метални 
наночастици, за целите на специационния анализ на живака. Считам, че тематиката на 
дисертационния труд е актуална и демонстрира необходимостта от разработване на 
нови, високо чувствителни и лесни за изпълнение методи за оценка на 
разпределението и концентрационните съотношения между формите на живака в 
реални проби.  

Въз основа на литературния обзор е формулирана целта на дисертационния труд: да 
се синтезират, охарактеризират и приложат иновативни композитни материали за 
нехроматографски специационен анализ на живак, основан на твърдофазна 
екстракция.  

Основните приноси в дисертационния труд могат да се класифицират както следва:  

“Новост за науката”:  
На основата на химично модифициран силициев диоксид са синтезирани два типа 
нови композитни материали. Единият материал съдържа йонно (Hg(II)) отпечатани 
полимери с вградени лиганди пиролидиндитиокарбамат или тиазолилазонафтол, а 
вторият – имобилизирани сребърни наночастици. И двата материала се 
характеризират с висока екстракционна ефективност и селективност по отношение на 
Hg(II).  

“Приложения на научни постижения в практиката”:  
Разработени са аналитични процедури за определяне на химичните форми на живака в 
проби от повърхностни води и вина с използване на новосинтезираните материали 
като сорбенти. Аналитичните характеристики на методите позволяват провеждането 
на специационен анализ на живака на нива в пъти по-ниски от съответните 
максимално допустими концентрации в анализираните обекти.  

Нямам съществени въпроси и забележки към дисертационния труд. Написан е ясно и 
е оформен прегледно, илюстративният материал (таблици и фигури) е представен 
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адекватно. Искам специално да отбележа големия обем и прецизността на 
проведените изследвания. Тематиката е перспективна и препоръчвам в бъдеще 
изследванията да бъдат разширени както в научен, така и в приложен аспект.  

Представените в автореферата резултати отговарят на съдържанието на 
дисертационния труд. Във връзка с дисертацията са публикувани две статии в 
реномирани международни списания - J. Hazardous Materials (излязла през 2012 г., 
забелязани досега 4 цитата) и Analyst (в печат). Получените резултати са докладвани 
на 7 международни и 4 национални научни форуми. Дисертантката е участвала в 
работата на 4 научно-изследователски проекта, свързани с тематиката на 
дисертационния труд. 

Заключение 
Считам, че образователните и научните задачи на докторантурата са изпълнени. 
Дисертантката е овладяла теорията и практиката в няколко важни области от анализа 
– синтез и охарактеризиране на нови сорбенти; разделяне и концентриране с помощта 
на твърдофазна екстракция; инструментални методи за елементен и структурен 
анализ, както и методи за статистическа обработка на получените данни.  

Представеният дисертационен труд по обем и качество на извършената работа 
напълно отговаря на изискванията на Закона за развитието на академичния 
състав в Република България и Правилника за условията и реда за придобиване 
на научни степени и академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”, поради 
което предлагам на почитаемото научно жури да  присъди на магистър Таня 
Василева Йорданова образователната и научна степен „доктор” по специалност 
“Аналитична химия”, професионално направление 4.2 “Химически науки”. 
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