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Избраната тема на разглеждания дисертационен труд е особено актуална, във 

връзка с непрекъснатото нарастване на резултатите, показващи вредно въздействие на 

радиация, дори при много ниски дози на облъчване. В това отношение 222-радон е твърде 

важен и потенциално опасен, тъй като той е продукт с естествена радиоактивност и е 

широко разпространен в природата и жилищните помещения. Както посочва и 

докторантката, намирането и прилагането на подходящи методи за измерване на 

натрупаната доза за дълги периоди от време е от изключително значение както за 

изясняване на механизмите на неговото вредно влияние така и за оценка на риска на 

живеещите в различни райони и типове жилища. От тази гледна точка, поставените задачи 

пред дисертацията – развиване на компакт-дисковия метод за ретроспективни измервания 

на 222-радон с оглед приложението му при масови изследвания, а също така и във води – 

са не само актуални но и с определена полза за обществото. 

Докторантката показва много добро познаване на разглежданите проблеми. 

Литературният обзор е пълен и задълбочен и избраната тематика е добре обоснована. 

Приносите на И. Димитрова са с научно-приложна насоченост. Те се отнасят до 

развиване и изследване на нови методики на измерване и на получаване и доказване на 

нови факти. По съществените от тях са следните: 

 направена е количествена оценка на неопределеностите при ретроспективно 

измерване на обемната активност по метода на компакт-дисковете; 

 направени са изследвания за прецизиране на алгоритъма за броене на 

електрохимично ецвани трекове в CD/DVD и са определени оптимални входни 

параметри, което осигурява коректни и възпроизводими резултати; 

 предложена е методика с изследване за установяване на резки изменения в 

обемната активност на 222-радон в миналото, дължащи се на промени в 

конструкцията ан сградата или прилагане на защита срещу 222-радон; 

 развит е и е изследван нов метод за измерване на обемната активност на 222-

радон и 226-радон във води, посредством поликарбонатни дискове, потапяни в 

течността. Доказана е неговата приложимост за количествени измервания с 

висока точност. 

По моя преценка получените резултати и направените приноси отговарят на 

поставените задачи  в дисертацията. Те имат важно значение за дозиметрията и 

здравеопазването, тъй като от една страна разширяват значително възможностите за 



приложение на метода на измерване с поликарбонатни дискове, а от друга дават 

количествена преценка на точността на измерванията провеждани с него. 

Основните резултати на дисертацията са отразени в 6 статии в списания, от които 5 

в реномирани международни издания като Nuclear Instruments and Methods, IEEE Trans. on 

Nucl. Sci. и др. Те са предмет и на 5 доклада на конференции, от които 3 международни. 

Считам, че тези публикации са достатъчни за запознаване на научната общественост с 

получените от докторантката резултати. Справка за цитати не е представена, но повечето 

публикации са от 2010 и 2011 г., така че не може да се очаква висока цитируемост. 

Забележки и препоръки нямам. 

В заключение трябва да отбележа, че по моя преценка представения дисертационен 

труд по обем и съдържание отговаря на утвърдените изисквания за научен труд за 

присъждане на образователната и научна степен доктор и убедено подкрепям на Ивелина 

Стоянова Димитрова да бъде присъдена тази степен. 
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