
Р Е Ц Е Н З И Я 
върху дисертационния труд на Любка Александрова Чепанова 
за получаване на образователната и научна степен “доктор”  

на тема: “Аналитични и екометрични  изследвания на екологични 
обекти от региона на град Бургас”. 

Рецензент: доц. д-р Методи Георгиев Караджов, 
Геологически институт, БАН. 

Представеният за рецензия труд е написан на 136 страници, 
включващи 39 фигури, 41 (означени 40) таблици, 10 приложения и 
списък на цитирана литература от 131 източника. Отделно са 
приложени автореферат със списък от 6 статии, включени в 
дисертацията, както и самите публикации и документи по 
процедурата. 
В дисертацията са обособени 5 по-важни раздела, но три са 
основните глави сред тях. Уводът и литературният обзор (31 стр.) 
очертават изискванията към количественото определяне на 
токсични химични елементи, пробовземане, спецификата на 
пробоподготовка и възможностите на някои спектрални методи при 
анализа на води и почви. Представени са и 2 способа на 
многомерната статистика за интерпретация на големи масиви от 
данни. Демонстрирано е задълбочено отношение към настоящето 
състояние на проблемите, като се отчита, че от една страна 
служебното положение на дисертанта го задължава да спазва 
нормативни наредби или стандарти и от друга – не му позволява да 
избира наличното оборудване. В този смисъл,  задължителните в 
Европа и България наредби за качеството на води и почви са 
позовани изцяло, както и предоставяните от фирмите-
производителки упътвания на апаратите и препоръки. Подходящо 
са използувани и стандартизираните на различно ниво аналитични 
процедури, 25 на брой. Сред останалите заглавия,  10 са от 



 

Рец. Методи, дис. Любка, 2011 

2 

последните 5 години, а в по-общ план може да се каже, че повече от 
половината на прегледаната литература е от последните 10 години. 
 Втората основна глава (Резултати и обсъждане - 64 стр.) е 
разделена на 10 подраздела, в които обстойно са представени 
калибровки и резултати от анализи. Критично са сравнявани и 
оптимизирани процедури за разлагане на седименти и почви, като 
част от резултатите на последните са визуализирани чрез 
изоконцентрационни карти на Бургаската околност. Плотовете и 
дендрограмите включени в последния подраздел илюстрират 
резултатите от многовариантната статистика. Доста усилия са 
отделени за  верифициране на методиките и разширената 
неопределеност съгласно изискванията на Българска служба по 
акредитация. Като бивш потерпевш от тези изисквания считам тази 
дейност за излишно натоварване и се надявам все някога БСА да 
възприеме като критерий за компетентност успешното участие в 
междулабораторни изпитвания. В този смисъл доброто представяне 
на дисертанта в 4 кръгови анализа заслужава уважение. 
 Третата основна част на дисертацията (22 стр.) е изведена в 
приложение 10, където са представени квалификацията на 
използуваните реагенти, сертифицирани сравнителни материали, 
както и оптимизираните процедури, с които колежката е 
осъществила анализите и отговорила на една от поставените цели.  

Дисертационният труд представя научните аспекти на 
триадата наречена екология в района на Бургас, както следва 1. 
попълване на базите-данни с характеристики на околната среда; 2 
експертна обработка и оценка на получените данни с еднозначно 
заключение. За съжаление последната част на триядата, а именно 
финансирането и решенията за опазване на околната среда се 
дирижират от политиците. 
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Темата е актуална защото от една страна е предизвикателство 
към аналитичната практика поради сложността на обектите от 
околната среда и постоянния стремеж за определяне на все по-
ниски концентрации. От друга страна данните от екологичният 
мониторинг, съгласно Европейските изисквания се явяват публична 
обществена информация. Дисертацията представя част от 
резултатите, произведени от автора в отговорната му служебна 
практика. Тя също илюстрира неговите усилия да намали 
себестойността на анализа, да увеличи броя на определяеми 
елементи без ново оборудване, а прилагането на многовариантна 
статистика оценявам като заявка за място сред научните експерти 
по екология. 
 Основни достижения на дисертацията са: 
1. Изследвана е приложимостта на ICP – мас-спектрометрията за  
анализ на токсични елементи в слабосолени води с всички 
статистически характеристики на резултатите. След адаптация 
съгласно изискванията на БСА оптимизираният метод е приложен 
при изпъление на Националната мониторингова програма. 
2. Експериментално са създадени 2 процедури, различни от 
препоръките на фирмите-производителки за микровълново 
разлагане на почви, седименти или прах, които разширяват 
възможностите на ICP – MS и намаляват себестойността на анализа. 
От моята позиция на ръководител на лаборатория последното 
заслужава внимание, особенно при настоящите цени на реагенти и 
стандарти. 
3. Спектрофотометричното определяне на фосфор е включено 
творчески в общия анализ в почви и седименти след разлагане. 
Изведено е корекционно уравнение и е предложена подходяща 
добавка, които минимизират влиянието на пречещия елемент (Fe). 
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4. Проведеното моделиране на данни за почвени проби, включващо 
клъстериране и разпознаване на образи е позволило да се оцени 
влиянието на различни фактори върху околната среда, както и да 
бъдат идентифицирани източници на замърсяване в Бургаски 
регион. 

Изброените научни приноси могат да се охарактеризират като 
“обогатяване на съществуващи знания” и преобладават “приложени 
в практиката научни постижения”. Интерпретацията на получените 
резултати, както и представените приноси в по-голямата си част са 
дело на дисертанта. 

Части от дисертационния труд са публикувани в 6 статии, от 
които 3 са в български, 2 в международни реферирани списания и 
един материал е публикация от конференция. 

Авторефератът е направен съгласно изискванията, отразява 
правилно основните положения и научни приноси на 
дисертационния труд. 

Препоръка и забележки 
1. Мисля, че дисертантката ще облекчи текущата си дейност, ако се 
запознае с ISO 11095 “Linear calibration using reference materials”. 
2. Правописните и особенно техническите грешки и в дисертацията 
и в автореферата надхвърлят допустимото ниво, което провокира 
вниманието на читателя. Дори бих казал, че те компрометират част 
от големия обем извършена работа и представени резултати. Като 
рецензент настоявам грешките да бъдат отстранени преди защитата 
на дисертацията и ще окажа нужното съдействие. 
3. [В] е дименсия от акустиката, а извън системната единица за 
налягане е [bar]. 
 Както се вижда критичните ми забележки се главно от 
редакционно естество и следователно не могат да се отразят 
отрицателно върху общата оценка на работата. 
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 Позволявам си и 2 въпроса: 
1. Моят опит с ICP-M спектрометрия е свързан главно с твърди 
проби, след лазерно изпарение, но той, както и упътването на 
апарата сочат, че границата на определяне се понижава с нарастване 
на масовото число на елементите. Може би Вашите данни от 50-та 
стр. за обратна зависимост се получават след изчисляване на общата 
неопределеност ? 
2. В литературата е указано, че анализът на главните компоненти, 
приложен върху корелационната матрица при обекти скали дава по-
информативни резултати спрямо ковариационната такава. Срещали 
ли сте подобно заключение, когато обектите са почви или 
седименти? 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: От дисертационния труд и приложените 

документи се вижда, че Любка Александрова Чепанова е 
компетентен химик-аналитик. Благодарение на своите знания и 
опит, тя е успяла да подобри някои от аналитичните процедури, да 
разшири възможностите на лабораторията, където работи и да се 
включи на експертно ниво в оценката на околната среда в Бургаски 
регион. Като се има предвид и посочените по-горе достижения 
рецензентът счита, че дисертацията отговаря на изискванията на 
Закона за академичните длъжности за присъждане на 
образователната и научна степен "доктор". Препоръчвам убедено на 
членовете на почитаемия Факултетен съвет на Химическия 
Факултет, СУ “Св. Климент Охридски”  да присъди горепосочената 
научна степен. 
 
23.12.2011      Подпис: 
София         М. Караджов 


