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I. ПУБЛИКАЦИИ ОТ ГРУПА В 

В1. Hristov DG, Racheva PV, Toncheva GK, Gavazov KB. Extraction-chromo-
genic system for cobalt based on 5-methyl-4-(2-thiazolylazo)resorcinol and ben-
zalkonium chloride. Acta Chimica Slovenica. 2021;68(1):37-43. (Scopus, WoS) 
 
The interaction between CoII and 5-methyl-4-(2-thiazolylazo)-resorcinol (MTAR) 
was studied in a water-chloroform system, in the presence or absence of ben-
zalkonium chloride (BZC) as a cationic ion-association reagent. The optimum pH, 
concentration of the reagents and extraction time for the extraction of Co were 
found. In the presence of BZC, the extracted ion-associate could be represented by 
the formula (BZ+)[CoIII(MTAR2–)2], where MTAR is in its deprotonated form. The 
following extraction-spectrophotometric characteristics were determined: absorp-
tion maximum, molar absorptivity, Sandell’s sensitivity, limit of detection, limit of 
quantification, constant of extraction, distribution ratio and fraction extracted. In  
the absence of BZC, the extraction is incomplete and occurs in a narrow pH range. 
The extracted chelate contains one deprotonated and one monoprotonated ligand: 
[CoIII(MTAR2–)(HMTAR–)]. 
 
Изследвано е взаимодействието между CoII и 5-метил-4-(2-тиазолилазо)-ре-
зорцинол (MTAR) във водно-хлороформна среда, в присъствие или отсъствие 
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на катионен реагент за йонна-асоциация (бензалкониев хлорид, BZC). Наме-
рени са оптималните условия за екстракция на Со: рН, концентрация на реа-
гентите и време за екстракция. В присъствие на BZC, извлеченият йонен асо-
циат може да бъде представен с формулата (BZ+)[CoIII(MTAR2–)2], където 
MTAR е в двукратно депротонирана форма. Определени са следните екстрак-
ционно-спектрофотометрични характеристики: абсорбционен максимум, ко-
ефициент на молна абсорбируемост, чувствителност по Сандел, граница на 
откриване, граница на количествено определяне, константа на екстракция, 
отношение на разпределение и степен на екстракция. При липса на BZC екс-
тракцията е непълна и се извършва в тесен pH-интервал. Екстрахираният хе-
лат съдържа един депротониран и един монопротониран лиганд: 
[CoIII(MTAR2–)(HMTAR–)]. 
 
 
В2. Campillo N, Gavazov K, Vinas P, Hagarova I, Andruch V. Liquid-phase 
microextraction: update May 2016 to December 2018. Applied Spectroscopy 
Reviews. 2020;55(4):307-26. (Scopus, WoS) 
 
Miniaturized extraction techniques are well established in analytical protocols fol-
lowing the guidelines of green chemistry. In spite of this, analytical chemistry re-
searchers continue to look for alternatives and modifications that minimize or solve 
problems associated with the application of microextraction techniques. This man-
uscript goes over the most significant advances proposed from mid-2016 to the end 
of 2018. Thus, different possibilities are reported to minimize the major shortcom-
ing of each modality of liquid-phase microextraction (LPME). The necessity of 
reducing extraction time and the toxicity of solvents used, and also enhancing the 
selectivity and precision of these methods has increased the possibilities and appli-
cations of LPME. 
 
Миниатюризирани екстракционни техники са обичайна част от аналитични 
протоколи, следващи принципите на зелената химия. Въпреки това изследо-
ватели от областта на аналитичната химия продължават да търсят алтерна-
тиви и модификации, които минимизират или решават проблеми, свързани с 
прилагане на микроекстракционни техники. В този обзор са включени най-
значимите постижения, предложени от средата на 2016 г. до края на 2018 г. 
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В него са разгледани различни възможности за минимизиране на основните 
недостатъци на всеки от методите за течностна микроекстракция (LPME). 
Подчертано е, че нарастването на възможностите и приложенията на LPME е 
свързано с необходимост от намаляване на времето за екстракция, намаля-
ване на токсичността на използваните разтворители, както и с повишаване на 
селективността и точността на този тип методи. 
 
 
В3. Hristov DG, Divarova VV, Mancheva RD, Gavazov KB. Extraction-chro-
mogenic system for silver(I) based on tetrazolium violet and semicarbazide hydro-
chloride. Russian Journal of General Chemistry. 2019;89(10):2136-42. (Scopus, 
WoS) 
 
In the presence of semicarbazide hydrochloride (SCH) and traces of AgI, the te-
trazolium salt 2,5-diphenyl-3-(1-naphthyl)-2H-tetrazolium chloride (Tetrazolium 
violet, TV) is reduced in alkaline medium to intensely colored chloroform-extracta-
ble 3,5-diphenyl-1-(1-naphthyl)formazan (Tetrazolium violet formazan, TVF). 
The following experimental parameters have been examined for finding optimal 
conditions for color development and extraction-spectrophotometric determination 
of AgI: concentration of reagents, extraction time, volume of the two phases, pres-
ence of dissolved oxygen, and light. Under the optimal conditions (cTV = 4.0×10–5 
mol/dm3, cSCH = 2.4×10–3 mol/dm3, cNaOH = 4×10–1 mol/dm3, Vaq. phase = 25 cm3, 
Vchloroform = 4 cm3, extraction time t = 5 min) an isomer of TVF with λmax = 511–512 
nm is predominantly extracted. Тhe calibration curve (at 512 nm) is linear in the 
concentration range of 0.013–0.028 μg cm–3 of AgI. The following ions do not in-
terfere in determination of 0.65 μg of AgI: Li+, Na+, K+, NH4

+, H2PO4
–, F–, Cl–, 

SO4
2–, B4O7

2–, ReO4
–, tartrate, and citrate (5000-fold excess); MgII and EDTA 

(1000-fold excess); PbII and BaII (500-fold excess); AlIII (300-fold excess); ZnII and 
CaII (100-fold excess); VV (50-fold excess); HgII, HgI, MoVI and FeIII (25-fold ex-
cess); and CuII and WVI (10-fold excess).CrIII inter feres in the process at a mass 
ratio of 1:1, however small amount of this cation (1.5-fold excess) can be masked 
by EDTA. 
 
В присъствие на семикарбазид хидрохлорид (SCH) и следи от AgI, тетразоли-
евата сол 2,5-дифенил-3-(1-нафтил)-2Н-тетразолиев хлорид (Tetrazolium 



  
 
 

4 
 

violet, TV) се редуцира в алкална среда до интензивно оцветен екстрахируем 
в хлороформ 3,5-дифенил-1-(1-нафтил)формазан (TVF). За намиране на оп-
тималните условия за развиване на оцветяването и екстракционно-спектро-
фотометрично определяне на AgI са изследвани следните експериментални 
параметри: концентрация на реагентите, време на екстракция, обем на двете 
фази, наличие на разтворен кислород и светлина. При оптимални условия (cTV 
= 4,0×10–5 mol/dm3, cSCH = 2,4×10–3 mol/dm3, cNaOH = 4×10–1 mol/dm3, Vaq. фаза = 
25 cm3, Vхлороформ = 4 cm3, време на екстракция t = 5 min) се екстрахира пре-
димно изомер на TVF с λmax = 511–512 nm. Калибрационната крива (при 512 
nm) е линейна в концентрационния интервал 0,013–0,028 μg cm–3 AgI. След-
ните йони не пречат на определянето на 0,65 μg AgI: Li+, Na+, K+, NH4

+,  
H2PO4

–, F–, Cl–, SO4
2–, B4O7

2–, ReO4
–, тартарат и цитрат (5000-кратен излишък); 

MgII и EDTA (1000-кратен излишък); PbII и BaII (500-кратен излишък); AlIII 
(300-кратен излишък); ZnII и CaII (100-кратен излишък); VV (50-кратен изли-
шък); HgII, HgI, MoVI и FeIII (25-кратен излишък); и CuII и WVI (10-кратен из-
лишък). CrIII пречи при масово съотношение 1:1, но малки количества от този 
катион (до 1,5-кратен излишък) могат да бъдат маскирани с EDTA. 
 
 
В4. Hristov D, Milcheva N, Gavazov K. Extraction-chromogenic systems for va-
nadium(V) based on azo dyes and xylometazoline hydrochloride. Acta Chimica 
Slovenica. 2019;66(4):987-94. (Scopus, WoS) 
 
Liquid-liquid extraction-chromogenic systems for vanadium(V) based on xylomet-
azoline hydrochloride (XMZ) and azo derivatives of resorcinol (ADRs) were stud-
ied. The following ADRs were used: 4-(2-thiazolylazo)resorcinol (TAR), 5-me-
thyl-4-(2-thiazolylazo)resorcinol (MTAR), and 6-hexyl-4-(2-thiazolylazo)resor-
cinol (HTAR). Concentration of the reagents, pH of the aqueous medium and shak-
ing time were subjects of optimization experiments. The chloroform-extracted ter-
nary complexes were of composition 1:1:1. The molar absorptivity coefficients (ελ), 
absorption maxima (λ), constants of extraction (Log K), and fractions extracted 
(E%) were found to be ε553 = 2.50×104 dm3 mol–1 cm–1, Log K = 3.5, and E = 96% 
(ADR = TAR); ε550 = 1.88×104 dm3 mol–1 cm–1, Log K = 3.4, and E = 98% (ADR 
= MTAR); and ε554 = 2.62×104 dm3 mol–1 cm–1, Log K = 5.0, and E = 99.5% (ADR 
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= HTAR). The Sandell’s sensitivities and Beer’s law limits were determined as 
well. 
 
Изследвани са течно-течни екстракционно-хромогенни системи за вана-
дий(V) базирани на ксилометазолинов хидрохлорид (XMZ) и азопроизводни 
на резорцинола (ADR). Използвани са следните ADR: 4-(2-тиазолилазо)ре-
зорцинол (TAR), 5-метил-4-(2-тиазолилазо)резорцинол (MTAR) и 6-хексил-
4-(2-тиазолилазо)резорцин (HTAR). Обект на оптимизационни експерименти 
са концентрацията на реагентите, рН на водната среда и времето на екстрак-
ция. Екстрахираните в хлороформ трикомпонентни комплекси са със състав 
1:1:1. Установено е, че коефициентите на молна абсорбируемост (ελ), абсор-
бционните максимуми (λ), константите на екстракция (Log K) и степените на 
екстракция (E%) са ε553 = 2,50×104 dm3 mol–1 cm–1, Log K = 3,5 и Е = 96% (ADR 
= TAR); ε550 = 1,88×104 dm3 mol–1 cm–1, Log K = 3,4 и E = 98% (ADR = MTAR); 
и ε554 = 2,62×104 dm3 mol–1 cm–1, Log K = 5,0 и E = 99,5% (ADR = HTAR). 
Определени са също така чувствителността по Сандел и границите на спаз-
ване на закона на Беер. 
 
 
В5. Divarova VV, Racheva PV, Lekova VD, Gavazov KB, Dimitrov AN. Spec-
trophotometric determination of cobalt(II) in a liquid-liquid extraction system con-
taining 4-(2-thiazolylazo) resorcinol and 2,3,5-triphenyl-2H-tetrazolium chloride. 
Journal of Chemical Technology and Metallurgy. 2013;48(6):623-30.. (Scopus) 
 
The complex formation and a liquid-liquid extraction in the cobalt(II) – 4-(2- thia-
zolylazo)resorcinol (TAR) – 2,3,5-triphenyl-2H-tetrazolium chloride (TTC) – wa-
ter – chloroform system was studied. The optimum extraction-spectrophotometric 
conditions were found. The molar ratio of the reacting species was determined to 
be 1:2:1 (Co : TAR : TTC). The following equilibrium processes were quantita-
tively examined: the association between the anionic chelate, [Co3+(TAR)2]–, and 
the tetrazolium cation (Log = 4.7); the distribution of the ternary complex between 
the aqueous and organic phases (LogKD = 0.88); and the extraction from water to 
chloroform (LogKex = Log + LogKD = 5.6). The effect of foreign ions and reagents 
on the extraction was studied. A sensitive (ε525 = 4.26×104 l mol–1 cm–1) and simple 
extraction-spectrophotometric procedure for cobalt determination was developed. 
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Изследвано е комплексообразуването и течно-течната екстракция в систе-
мата кобалт(II) – 4-(2-тиазолилазо)резорцин (TAR) – 2,3,5-трифенил-2Н-тет-
разолиев хлорид (TTC) – вода – хлороформ. Намерени са оптималните екст-
ракционно-спектрофотометрични условия. Определено е молното отноше-
ние на компонентите на комплекса – 1:2:1 (Co : TAR : TTC). Количествено са 
изследвани следните равновесни процеси: асоциация между анионния хелат 
[Co3+(TAR)2]– и тетразолиевия катион (Log = 4,7); разпределение на тройния 
комплекс между водната и органичната фаза (LogKD = 0,88); и екстракция от 
вода в хлороформ (LogKex = Log + LogKD = 5,6). Изследвано е влиянието на 
странични йони и реагенти върху екстракцията. Разработена е чувствителна 
(ε525 = 4,26×104 l mol–1 cm–1) и проста екстракционно-спектрофотометрична 
процедура за определяне на кобалт. 
 
 
В6. Gavazov K, Stefanova T, Toncheva G. Liquid-liquid extraction and spectro-
photometric characterization of a new ternary ion-association complex of iron(III). 
Journal of Chemical Technology and Metallurgy. 2013;48(6):642-8. (Scopus) 
 
Complex formation and liquid-liquid extraction in a system containing iron(III), 4-
nitrocatechol (4NC), 2,3,5-triphenyl-2H-tetrazolium chloride (TTC), water, and 
chloroform were studied. The effect of some experimental parameters (pH, shaking 
time, concentration of reagents) was investigated, and the optimum conditions for 
Fe(III) extraction as an ion-association complex, (TT+)3[Fe3+(4NC)3]3−, were 
found. The following key constants were calculated: constant of distribution 
(LogKD=1.49±0.02), constant of association (Logβ=11.3±0.1), and constant of ex-
traction (LogKex=12.8±0.1). Some additional characteristics concerning the appli-
cation of 4NC and TTC for extractive-spectrophotometric determination of Fe(III) 
were estimated as well: absorption maximum (λ=435 nm), apparent molar absorp-
tivity (ε=2.7×104 l mol–1 cm–1), Sandell’s sensitivity (SS=2.0 ng cm–2), recovery 
factor (R %=94.3±0.2), limit of detection (LOD=0.11 μg cm–3), and limit of quan-
tification (LOQ=0.37 mg cm–3). Beer’s law was obeyed for Fe(III) concentrations 
up to 2.0 μg cm–3 with a correlation coefficient of 0.9990. 
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Изследвани са комплексообразуването и течно-течната екстракция в система, 
съдържаща желязо(III), 4-нитрокатехол (4NC), 2,3,5-трифенил-2Н-тетра-
золиев хлорид (ТТС), вода и хлороформ. Изучен е ефектът на някои експери-
ментални параметри (рН, време на разклащане, концентрация на реагентите) 
и са намерени оптималните условия за извличане на Fe(III) под формата на 
йонно-асоциационен комплекс, (TT+)3[Fe3+(4NC)3]3−. Изчислени са следните 
равновесни константи: константа на разпределение (LogKD=1,49±0,02), конс-
танта на асоциация (Logβ=11,3±0,1) и константа на извличане 
(LogKex=12,8±0,1). Намерени са и някои допълнителни характеристики свър-
зани с приложението на 4NC и TTC за екстракционно-спектрофотометрично 
определяне на Fe(III): абсорбционен максимум (λ=435 nm), привидна молна 
абсорбируемост (ε=2,7×104 l mol–1 cm–1 ), чувствителност на Сандел (SS=2,0 
ng cm–2), фактор на възстановяване (R%=94,3±0,2), граница на откриване 
(LOD=0,11 μg cm–3) и граница на количествено определяне (LOQ=0,37 mg 
cm–3). Законът на Беер се спазва за концентрации на Fe(III) до 2,0 μg cm–3 с 
коефициент на корелация 0,9990. 
 
 

В7. Гавазов K. Eкстракционна спектрофотометрия на йонно-асоциирани 
комплекси. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education. 2013; 22(2): 
222-53. (Scopus) 

Ion-association complexes (IAC) are the basis of various analytical techniques, 
among which extraction-spectrophotometric are notable by virtue of their simplic-
ity, low-cost instrumentation, high sensitivity, and applicability for speciation anal-
ysis. In order to take maximum advantage of the great analytical potential of these 
compounds, the experimenter must be well acquainted with the theory of extrac-
tion-spectrophotometry and special features of the phenomenon of ion-association. 
The present paper discusses the most important practical and theoretical problems, 
concerning the chemical equilibrium of formation and liquid-liquid extraction of 
IAC. It is an attempt for a review and systematization of information, aiming at 
filling an existing literature gap. 
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 Йонно-асоциирани комплекси (ЙАК) са в основата на разнообразни анали-
тични методи, сред които, благодарение на своята простота, апаратурна неп-
ретенциозност, висока чувствителност и възможности за специационен ана-
лиз, се открояват спектрофотометричните методи, съчетани с екстракция. За 
да може експериментаторът пълноценно да се възползва от химико-анали-
тичния потенциал на тези съединения, той трябва да е добре запознат с тео-
рията на екстракционната спектрофотометрия и с особеностите на явлението 
йонна асоциация. Настоящата статия разглежда най-важните практически и 
теоретични проблеми, свързани с химичните равновесия на образуване и 
течно-течна екстракция на ЙАК. Тя е опит за обобщаване и систематизиране 
на информация, целящ запълването на съществуваща празнина в българската 
и световната литература. 
  



  
 
 

9 
 

II. ПУБЛИКАЦИИ ОТ ГРУПА Г (в научни списания реферирани в 

Scopus и WoS) 

 
Г1. Saravanska AD, Racheva PV, Divarova VV, Toncheva GK, Milcheva NP, 
Delchev VB, Gavazov KB. Extraction-spectrophotometric and theoretical studies 
on a ternary complex obtained from vanadium(V) and 4-nitrocatechol. Russian 
Journal of Inorganic Chemistry. 2021;66(12):1880–6. (Scopus, WoS) 
 
Complex formation and liquid-liquid extraction were examined in a system con-
taining vanadium(V), 4-nitrocatechol (4NC), xylometazoline hydrochloride 
(XMH), water, and chloroform. Using a combination of experiment and calcula-
tions at the B3LYP/6-311G level of theory, it has been shown that vanadium(V) 
retains its initial oxidation state when the 4NC concentration is low. The extracted 
vanadium(V) ion-association complex has a composition of 1:2:1 (V:4NC:XMH) 
and consists of a colorless xylometazolinium cation (XMH+) and a yellow anionic 
chelate, which can be represented by the formula [VVO(4NC2–)2]–. With a large 
excess of 4NC, spectral changes occur, indicating that vanadium(V) is reduced to 
vanadium(IV). Under optimal conditions (pH 5, extraction time t = 3 min, and c4NC 
= cXMH = 6.5×10–4 mol dm–3), the spectrum of the extracted species is characterized 
by a main absorption maximum at 399–400 nm and an additional low-intensity 
band at 640–710 nm. The distribution ratio, fraction extracted, molar absorptivity 
coefficient, and linear range were determined for these optimal conditions. 
 
Изследвани са комплексообразуването и течно-течната екстракция в система, 
съдържаща ванадий(V), 4-нитрокатехол (4NC), ксилометазолинов хидрохло-
рид (XMH), вода и хлороформ. Чрез комбинирано използване на експеримент 
и теоретични изчисления (ниво B3LYP/6-311G) е показано, че ванадий(V) за-
пазва първоначалната си степен на окисление, при ниска концентрация на 
4NC. Извлеченият йонно-асоцииран комплекс на ванадий(V) е със състав 
1:2:1 (V:4NC:XMH) и се състои от безцветен катион (XMH+) и жълт анионен 
хелат, който може да се представи с формулата [VVO(4NC2–)2]–. При голям 
излишък на 4NC настъпват спектрални промени, показващи, че ванадий(V) 
се редуцира до ванадий(IV). При оптимални условия (pH 5, време на екстрак-
ция t = 3 минути и c4NC = cXMH = 6,5×10–4 mol dm–3), спектърът на органичния 
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екстракт се характеризира с основен абсорбционен максимум при 399–400 
nm и допълнителна ивица с нисък интензитет при 640–710 nm. Коефициентът 
на разпределение, степента на екстракция, коефициентът на молна абсорби-
руемост и линейният интервал са определени при споменатите оптимални ус-
ловия. 
 
 
Г2. Racheva PV, Milcheva NP, Saravanska AD, Gavazov KB. Extraction of 
gallium(III) with a new azo dye in the presence or absence of xylometazoline 
hydrochloride. Croatica Chemica Acta. 2020;93(3):159-65. (Scopus, WoS) 
 
Complex formation between Ga(III) and 6-hexyl-4-(2-thiazolylazo)resorcinol 
(HTAR, H2L) was studied in a water-chloroform medium, in the presence or ab-
sence of xylometazoline hydrochloride (XMH). Optimum conditions for the ex-
traction of Ga(III) were found. In the presence of XMH, the extracted ion-associate 
has the formula (XMH+)[GaIIIL2], where HTAR is in its deprotonated form L2–. 
Some key extraction-spectrophotometric characteristics were determined: absorp-
tion maximum (521 nm), apparent molar absorptivity (5.8 × 104 dm3 mol–1 cm–1), 
limit of detection (18 ng cm–3), limit of quantitation (60 ng cm–3), extraction con-
stant (LogK = 4.44), distribution ratio (LogD = 2.2) and fraction extracted (99.3 
%). In the absence of XMH, the extracted chelate contains one deprotonated and 
one monoprotonated HTAR: [GaIII(HL–)(L2–)]. It has an absorption maximum at 
523 nm and a shoulder at 580–590 nm. The pKa of HTAR (H2L ⇄ H+ + HL– equi-
librium) was calculated (5.4) and the effect of foreign ions was studied. 
 
Комплексообразуването между Ga(III) и 6-хексил-4-(2-тиазолилазо)-резор-
цинол (HTAR, H2L) е изследвано във водно-хлороформна среда, в присъствие 
или отсъствие на ксилометазолинов хидрохлорид (XMH). Намерени са опти-
малните условия за екстракция на Ga(III). В присъствие на XMH, екстрахи-
раният йонен асоциат се представя с формулата (XMH+)[GaIIIL2], където 
HTAR е в депротонирана форма L2–. Определени са следните екстракционно-
спектрофотометрични характеристики: абсорбционен максимум (521 nm), 
привиден коефициент на молна абсорбируемост (5,8×104 dm3 mol–1 cm–1), гра-
ница на откриване (18 ng cm–3), граница на количествено определяне (60 ng 
cm–3), екстракционна константа (logK = 4,44), отношение на разпределение 
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(LogD = 2,2) и степен на екстракция (99,3 %). В отсъствие на XMH, екстра-
хираният хелат съдържа един депротониран и един монопротониран HTAR: 
[GaIII(HL–)(L2–)]. Той се характеризира с абсорбционен максимум при 523 nm 
и рамо при 580–590 nm. Намерена е стойността на рКа на HTAR (за равнове-
сието H2L ⇄ H+ + HL–) (рКа = 5,4). Изследвано е влиянието на странични 
йони. 
 
 
Г3. Toncheva GK, Hristov DG, Milcheva NP, Gavazov KB. Extraction-
chromogenic system for nickel(II) based on 5-methyl-4-(2-thiazolylazo)resorcinol 
and Aliquat 336. Acta Chimica Slovenica. 2020;67:151–8. (Scopus, WoS) 
 
A water−isobutanol extraction-chromogenic system for NiII, based on the azo dye 
5-methyl-4-(2-thiazolylazo)resorcinol (MTAR; H2L) and the ionic liquid Aliquat 
336 (A336), was studied. Under the optimal conditions (cMTAR = 2.0×10–4 mol dm–

3, cA336 = 5.6×10–3 mol dm–3, pH 8.5 and extraction time t = 1 min), NiII is extracted 
as a ternary complex which can be represented by the formula (A336+)2[Ni(L2−)2]. 
In the absence of A336, or in a slightly acidic medium, a binary complex, 
[Ni(HL−)2], with an absorption maximum at λ = 548 nm and a shoulder at 590 nm 
is formed. The following extraction-spectrophotometric characteristics were deter-
mined at the above-mentioned optimal conditions: λmax (545 nm), molar absorptiv-
ity (5.0×104 dm3 mol–1 cm–1), Sandell’s sensitivity (1.2×10–3 μg cm–2), Beer’s law 
limits (0.05–3.1 μg cm–3), constant of extraction (Log K = 6.1) and fraction ex-
tracted (99.2%). The effect of foreign ions was studied; the most serious interfer-
ences were caused by CoII, CuII and CrIII. 
 
Изследвана е водно-изобутанолна екстракционно-хромогенна система за NiII, 
базирана на азобагрилото 5-метил-4-(2-тиазолилазо)резорцинол (MTAR; 
H2L) и йонната течност Aliquat 336 (A336). При оптимални условия (cMTAR = 
2,0×10–4 mol dm–3, cA336 = 5,6×10–3 mol dm–3, pH 8,5 и време на екстракция t = 
1 min), NiII се екстрахира под формата на троен комплекс, който може да бъде 
представен с формулата (A336+)2[Ni(L2−)2]. При отсъствие на A336 или в 
слабо кисела среда се образува комплекс [Ni(HL−)2] с абсорбционен макси-
мум λ = 548 nm и рамо при 590 nm. Определени са следните екстракционно-
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спектрофотометрични характеристики при гореспоменатите оптимални ус-
ловия: λmax (545 nm), коефициент на молна абсорбируемост (5,0×104 dm3 mol–

1 cm–1), чувствителност на Sandell (1,2×10–3 μg cm–2), граници на спазване на 
закона на Беер (0,05–3,1 μg cm–3), константа на екстракция (log K = 6,1) и ете-
пен на екстракция (99,2%). Изследвано е влиянието на странични йони; най-
голямо е пречещото действие на CoII, CuII и CrIII. 
 
 
Г4. Racheva PV, Hristov DG, Gavazov KB. Extraction-chromogenic systems 
for gallium(III) based on azo dyes and xylometazoline hydrochloride. Russian 
Journal of General Chemistry. 2020;90(7):1351-6. (Scopus, WoS) 
 
Two liquid-liquid extraction-chromogenic systems for GaIII based on azo dyes 
(ADs) and xylometazoline hydrochloride (XMH) have been studied. The ADs used 
were 4-(2-pyridylazo)resorcinol (PAR) and 4-(2-thiazolylazo)resorcinol (TAR). 
The optimum conditions (pH, AD concentration, XMH concentration, and extrac-
tion time) for the formation of ternary complexes of general formula 
(XMH+)[GaIII(AD2–)2], that are readily extracted into chloroform, have been 
worked out. The following extraction-spectrophotometric characteristics: absorp-
tion maxima (λ), molar absorptivities (ελ), limits of detection (LOD), limits of quan-
titation (LOQ), constants of extraction (Kex), and fractions extracted (E) have been 
determined. The system in which AD = PAR has better performance: ε512 = 9.9×104 
dm3 mol–1 cm–1, LOD = 2.8 ng/cm3, LOQ = 9.4 ng/cm3, log Kex = 4.1, and E = 97%. 
Extraction equilibrium with this reagent is achieved in a short time (only a few 
seconds) and the optimum pH interval is broad (5.1–7.8). 
 
Изследвани са две течно-течни екстракционно-хромогенни системи за GaIII 
базирани на азо багрила (AD) и ксилометазолинов хидрохлорид (XMH). Из-
ползваните AD са 4-(2-пиридилазо)резорцинол (PAR) и 4-(2-тиазолилазо)ре-
зорцин (TAR). Намерени са оптималните условия (рН, концентрация на AD, 
концентрация на XMH и време на екстракция) за образуване на тройни ком-
плекси с обща формула (XMH+)[GaIII(AD2–)2], които лесно се екстрахират в 
хлороформ. Определени са следните екстракционно-спектрофотометрични 
характеристики: абсорбционни максимуми (λ), коефициенти на молна абсор-
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бируемост (ελ), граници на откриване (LOD), граници на количествено опре-
деляне (LOQ), константи на екстракция (Kex) и степени на екстракция (E). 
Системата, в която AD = PAR се отличава с по-добри характеристики: ε512 = 
9,9×104 dm3 mol–1 cm–1, LOD = 2,8 ng/cm3, LOQ = 9,4 ng/cm3, log Kex = 4,1 и E 
= 97%. Екстракционното равновесие с този реагент се постига за кратко време 
(няколко секунди), а оптималният pH-интервал е широк (5,1–7,8). 
 
 
Г5. Toncheva GK, Zhelev ZT, Delchev VB, Gavazov KB. Complex formation 
in a liquid-liquid extraction system containing vanadium (IV/V), 2,3-dihy-
droxynaphtahlene and thiazolyl blue. Acta Chimica Slovenica. 2018;65(2):462-9. 
(Scopus, WoS) 
 
Liquid-liquid extraction systems for VIV/V containing 2,3-dihydroxynaphtahlene 
(DN) and 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide (thi-
azolyl blue, MTT) were studied. The optimum conditions for VIV and VV extraction 
were found. VIV is extracted in chloroform as a 1:2:2 complex (V:DN:MTT) with 
λmax = 570 nm and ε570 = 2.9×104 dm3 mol–1 cm–1. However, this wavelength was 
found unsuitable for precise spectrophotometric measurements due to time depend-
ent absorbance changes. VV forms predominantly a 1:1:1 complex with λmax = 335 
nm. The calibration graph for this oxidation state is linear in the range of 0.06–1.5 
μg cm–3. The molar absorptivity, Sandell’s sensitivity and limit of detection were 
calculated to be 1.6×104 dm3 mol–1 cm–1, 3.2 ng cm–2 and 0.02 μg cm–3, respec-
tively. The ground-state equilibrium geometries of the anionic parts of the extracted 
ion-associates, [VIVO(DN2−)2]2− and [VVO2(DN2−)]−, were optimized at the 
BLYP/6-31++G* level of theory. 
 
Изучени са системи за течно-течна екстракция за VIV/V, съдържащи 2,3-ди-
хидроксинафтален (DN) и 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил-2Н-тет-
разолиев бромид (тиазолилблау, МТТ). Намерени са оптималните условия за 
екстракция на VIV и VV. Ванадий(IV) се екстрахира в хлороформ под формата 
на 1:2:2-комплекс (V:DN:MTT) с λmax = 570 nm и ε570 = 2,9×104 dm3 mol–1 cm–

1. Тази вълнова дължина не е подходяща за прецизни спектрофотометрични 
измервания поради времева зависимост на абсорбцията. Ванадий(V) образува 
предимно комплекс 1:1:1 с λmax = 335 nm. Калибрационната графика за тази 
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степен на окисление е линейна в интервала 0,06–1,5 μg cm–3. Коефициентът 
на молна абсорбируемост, чувствителността по Сандел и границата на отк-
риване са 1,6×104 dm3 mol–1 cm–1, 3,2 ng cm–2 и 0,02 μg cm–3, съответно. Рав-
новесните геометрии на основното състояние на анионните части на извлече-
ните йонни асоциати, [VIVO(DN2−)2]2− и [VVO2(DN2−)]−, са оптимизирани при 
теоретично ниво BLYP/6-31++G*. 
 
 
Г6. Toncheva G, Milcheva NP, Gavazov KB. Liquid-liquid extraction-
chromogenic system for vanadium(V) based on 4-(2-thiazolylazo)orcinol (TAO) 
and Aliquat 336. Acta Chimica Slovenica. 2018;65(4):847-52. (Scopus, WoS) 
 
The quaternary ammonium salt Aliquat 336 (A336; R4N+Cl−) and the azo dye 4-
(2-thiazolylazo)orcinol (ТАО) were examined as constituents of a water-isobutanol 
extraction-chromogenic system for vanadium(V). Under the optimum conditions 
(cTAO = 1.6×10–3 mol dm–3, cA336 = 1.3×10–2 mol dm–3 and pH 5.0), vanadium(V) is 
extracted as a ternary complex which can be represented by the formula 
(R4N+)[VO2(TAO2−)]. The key extraction-spectrophotometric characteristics were 
determined. The interfering effect of foreign ions was studied as well. The wave-
length of maximum absorption (λmax), molar absorptivity (εmax), constant of extrac-
tion (Kex) and fraction extracted (E) were found to be λ =547 nm, ε = 3.1×104 dm3 
mol–1 cm–1, Log Kex = 2.8 and E = 90.2%, respectively. Beer’s law was obeyed in 
the range of 0.084–2.0 μg cm–3 and the limit of detection was 25 ng cm–3 of vana-
dium(V). 
 
Кватернерната амониева сол Aliquat 336 (A336; R4N+Cl−) и азо багрилото 4-
(2-тиазолилазо)орцинол (ТАО) са изследвани като съставки на водно-изобу-
танолна екстракционно-хромогенна система за ванадий(V). При оптимални 
условия (cTAO = 1,6×10–3 mol dm–3, cA336 = 1,3×10–2 mol dm–3 и pH 5,0), вана-
дий(V) се екстрахира като троен комплекс, който може да бъде представен с 
формулата (R4N+)[VO2(TAO2−)]. Определени са основните екстракционно-
спектрофотометрични характеристики. Изследван е и пречещият ефект на 
странични йони. Установени са стойностите на абсорбционния максимум 
(λmax), коефициента на молна абсорбируемост (εmax), константа на екстракция 
(Kex) и степента на екстракция (E):  λ =547 nm, ε = 3,1×104 dm3 mol–1 cm–1, Log 
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Kex = 2,8 и E = 90,2%. Законът на Беер се спазва в интервала 0,084–2,0 μg cm–

3, а границата на откриване е 25 ng cm–3 V(V). 
 
 
Г7. Stefanova-Bahchevanska T, Ahmedov RS, Zaruba S, Andruch V, Gavazov 
KB, Delchev VB, Dospatliev LK. A cloud-point extraction-chromogenic system 
for copper(II) based on 1-(2-thiazolylazo)-2-naphthol. Bulgarian Chemical 
Communications. 2018;50(Special issue B):38-43. (Scopus) 
 
A cloud point extraction-chromogenic system, containing CuII, 1-(2-thiazolylazo)-
2-naphthol (TAN), and Triton X-100 (TX) was investigated. The optimum condi-
tions for CuII extraction and spectrophotometric determination were found: absorp-
tion maximum (565 nm), concentration of TAN (410–5 M), mass fraction of TX 
(2.5%), pH (6.0), and incubation time (65 min). The molar absorptivity, limit of 
detection, linear working range, and fraction extracted were 2.9105 dm3 mol−1 
cm−1, 2.2 ng cm−3, 7.2–380 ng cm−3 and 91%, respectively. The composition of the 
extracted complex is 1:2 (Cu:TAN). Its structure was optimized at the BLYP/aug-
cc-pVDZ level of theory. The electron spectrum of the compound was simulated 
using Lorentzian band shape and compared with the experimental one. 
 
Изследвана е хромогенна система за екстракция при температура на коагула-
ция, съдържаща CuII, 1-(2-тиазолилазо)-2-нафтол (TAN) и Triton X-100 (TX). 
Установени са оптималните условия за екстракция и спектрофотометрично 
определяне на CuII: абсорбционен максимум (565 nm), концентрация на TAN 
(410–5 M), масова част на TX (2,5%), pH (6,0) и време на инкубация (65 мин.). 
Коефициентът на молна абсорбируемост, границата на откриване, линейният 
работен интервал и степента на екстракция са съответно 2,9105 dm3 mol−1 
cm−1, 2,2 ng cm−3, 7,2–380 ng cm−3 и 91%. Съставът на екстрахирания комплекс 
е 1:2 (Cu:TAN). Структурата му е оптимизирана на теоретично ниво 
BLYP/aug-cc-pVDZ. Симулиран е електронен спектър на съединението (с ло-
ренцово уширение на ивиците) и е сравнен с експерименталния спектър. 
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Г8. Dospatliev LK, Ivanova M, Gavazov KB. Correlation between Cambisols 
soil characteristics and lead content in wild edible mushrooms (Cantharellus cibar-
ius, Tricholoma equestre, Craterellus cornucopioides). Bulgarian Chemical Com-
munications. 2018;50(Special issue B):32-7. (Scopus) 

The study was conducted on Cambisols soils and wild edible mushrooms from the 
Batak Mountain, Bulgaria. The total lead content in the soils was determined after 
their decomposition with HF, HClO4, and HNO3 acids. The mushroom samples 
were prepared by dry ashing and subsequent dissolution in 3 M HCl. All lead anal-
yses were performed by inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy 
(ICP-OES) at a wavelength of 220.353 nm. Certified reference materials (three 
soils and tobacco leaves) were also analysed for verification of the accuracy of Pb 
determination. A correlation/regression analysis was carried out to reveal possible 
associations between pH, humus content, and total lead content of the soils and the 
concentration of this element in the mushroom samples. 
 
Изследването е проведено върху кафяви планинско-горски почви и диворас-
тящи ядливи гъби от Баташка планина, България. Общото съдържание на 
олово в почвите е определено след разлагането им с HF, HClO4 и HNO3. Про-
бите от гъби са приготвени чрез сухо опепеляване и последващо разтваряне 
в 3 М НС1. Всички анализи на олово са извършени чрез атомно-емисионна 
спектроскопия с индуктивно свързана плазма (ICP-OES) при дължина на въл-
ната от 220,353 nm. Сертифицирани референтни материали (почви и тютю-
неви листа) също са анализирани за проверка на точността на определяне на 
Pb. Извършен е корелационен/регресионен анализ, за да се разкрият въз-
можни връзки между pH, съдържанието на хумус и общото съдържание на 
олово в почвите и концентрацията на този елемент в пробите от гъби. 
 
 
Г9. Zaruba S, Vishnikin AB, Škrlíková J, Diuzheva A, Ozimaničová I, Gavazov 
K, Andruch V. A two-in-one device for online monitoring of direct immersion sin-
gle-drop microextraction: an optical probe as both microdrop holder and measuring 
cell. RSC Advances. 2017;7(47):29421-7. (Scopus, WoS) 
 



  
 
 

17 
 

For the first time an optical probe is proposed as the microdrop holder and simul-
taneously the measuring cell in a direct immersion single-drop microextraction 
(DI-SDME) procedure. This approach enables the analytical signal (absorbance of 
organic phase) to be monitored and recorded online during the extraction process. 
Based on the suggested approach, a novel on-probe DI-SDME method for the de-
termination of thiocyanate ions using the extraction of the ion pair formed between 
SCN– and Astra Phloxine reagent in acidic medium into 40 mL of amyl acetate is 
suggested. The final experimental conditions were found to be: the pH of the aque-
ous phase being 3, the stirring rate at 500 rpm, a 150 s extraction time, the absorp-
tion maximum at 555 nm and 700 nm as the reference wavelength. The calibration 
plot was linear in the range of 0.29–4.35 mg L–1 of SCN–, with a correlation coef-
ficient of 0.9981. The limit of detection (LOD) was found to be 0.12 mg L–1. The 
method was applied for analysis of human saliva samples. Furthermore, the possi-
bility of using the optical probe not only for DI-SDME but also for liquid–liquid–
liquid microextraction (LLLME) and reverse mode microextraction techniques is 
shown in separate experiments. 
 
За първи път е предложена оптична сонда едновременно като държател на 
микрокапка и като измервателна клетка при процедура за микроекстракция в 
единична капка с директно потапяне (DI-SDME). Този подход позволява ана-
литичният сигнал (абсорбция на органична фаза) да бъде наблюдаван и за-
писван онлайн по време на екстракционния процес. Въз основа на предложе-
ния подход е предложен нов DI-SDME метод за определяне на тиоцианатни 
йони, базиран на екстракция (в 40 mL амилацетат) на йонната двойка, обра-
зувана между SCN– и Astra Phloxine в кисела среда. Установени са следните 
оптимални експериментални условия: рН на водната фаза – 3, скорост на раз-
бъркване – 500 rpm, време за екстракция – 150 s, абсорбционен максимум – 
555 nm и референтна дължина на вълната – 700 nm. Калибрационната гра-
фика е линейна в интервала 0,29–4,35 mg L–1 SCN–, с коефициент на корела-
ция 0,9981. Границата на откриване (LOD) е 0,12 mg L–1. Методът е приложен 
за анализ на проби от човешка слюнка. Освен това, в отделни експерименти 
е показана възможността за използване на предложената оптична сонда не 
само за DI-SDME, но и за течно-течно-течна микроекстракция (LLLME) и за 
микроекстракционни техники в обратен режим. 
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Г10. Zaruba S, Bozóová V, Vishnikin AB, Bazeľ YR, Šandrejová J, Gavazov K, 
Andruch V. Vortex-assisted liquid-liquid microextraction procedure for iodine spe-
ciation in water samples. Microchemical Journal. 2017;132:59-68. (Scopus, WoS) 

A novel, sensitive and selective method for the spectrophotometric determination 
of the basic inorganic iodine species was developed based on the vortex-assisted 
liquid-liquid microextraction (VALLME) of an ion pair formed between colorless 
tetrabutylammonium cation (TBA) and triiodide anion (I3

−). Molecular iodine was 
determined spectrophotometrically at 295 nm by the measurement of the intrinsic 
triiodide absorbance after the addition of an excess of TBA iodide to the sample 
and following VALLME of the ion-pair TBA–I3 with amyl acetate. The procedure 
for iodate determination includes the formation of iodine as a result of iodate re-
duction with TBA-I in acid solution. The new approach was introduced in order to 
determine iodide or total inorganic iodine content. N-Bromosuccinimide (NBS) 
was used for the oxidation of iodide to iodate. The excess NBS was removed with 
oxalic acid. Afterwards, the analysis proceeded as for iodate. The experimental 
conditions were optimized and found to be: 0.04 mol L−1 HCl; 0.12 mmol L−1 NBS 
(only for iodide, total iodine); 1 mmol L−1 and 1.4 mmol L−1 TBA-I for iodide and 
iodate determination, respectively; 150 μL of amyl acetate as the extraction solvent; 
vortexing, 20 s at 3000 rpm; and centrifugation, 2 min at 3000 rpm. The calibration 
plot was linear in the range 3.8–63 (R2=0.994) and 5.2–88 (R2=0.998) μg L−1 of 
iodide (as I−) and iodate (as IO3

−), respectively. The calibration curve for iodine 
determination (as I2) is satisfactorily described by the second-order equation (R2 = 
0.999) in the concentration range 6.4–76.2 μg L−1 (as I−). The limit of detection 
(LOD) was 1.1, 2.3 and 1.5 μg L−1 of iodide, iodine (as I−) and iodate, respectively. 
The suggested procedure was successfully applied for the determination of iodide, 
iodate and iodine in salt, sea and mineral water samples. The accuracy of the 
method was assessed through comparison with reference methods and by recovery 
testing. 
 
Разработен е нов, чувствителен и селективен метод за спектрофотометрично 
определяне на основните неорганични йодни видове на базата на вортекс 
подпомогната течно-течна микроекстракция (VALLME) на йонна двойка, об-
разувана между безцветен тетрабутиламониев катион (TBA) и трийодиден 



  
 
 

19 
 

анион (I3
–). Молекулният йод се определя спектрофотометрично при 295 nm 

чрез измерване на абсорбцията на трийодида след добавяне на излишък от 
TBA йодид към пробата и след VALLME на йонната двойка TBA–I3 с ами-
лацетат. Процедурата за определяне на йодат включва образуването на йод в 
резултат на редукция на йод с TBA–I в киселинен разтвор. Новият подход е 
въведен с цел определяне на съдържанието на йодид или общ неорганичен 
йод. N-бромосукцинимид (NBS) се използва за окисляването на йодида до 
йодат. Излишният NBS се отстранява с оксалова киселина. След това анали-
зът продължава както за йодат. Намерени са следните оптимални експери-
ментални условия: 0,04 mol L–1 HCl; 0,12 mmol L–1 NBS (само за йодид, общ 
йод); 1 mmol L–1 и 1,4 mmol L–1 TBA–I съответно за определяне на йодид и 
йодат; 150 μL амилацетат като екстракционен разтворител; завихряне – 20 s 
при 3000 rpm и центрофугиране – 2 минути при 3000 rpm. Калибрационните 
графики са линейни в диапазона 3,8–63 (R2=0,994) и 5,2–88 (R2=0,998) μg L–1 
йодид (I–) и йодат (IO3

–), съответно. Калибрационната крива за определяне на 
йод (като I2) се описва задоволително от уравнение от втори ред (R2 = 0,999) 
в концентрационен диапазон 6,4–76,2 μg L−1 (като I−). Границите на откри-
ване (LOD) са 1,1, 2,3 и 1,5 μg L–1 йодид, йод и йодат, съответно. Предложе-
ната процедура е приложена успешно за определяне на йодид, йодат и йод в 
проби от сол, морска вода и минерална вода. Точността на метода е оценена 
чрез сравнение с референтни методи, както и чрез подхода „добавено–наме-
рено“. 
 
 
Г11. Toncheva GK, Gavazov KB, Georgieva ZG, Dospatliev LK, Peltekov AB, 
Boyanov BS. Application of 4-(2-pyridylazo)resorcinol for flotation-spectrophoto-
metric determination of iron. Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia. 
2016;30(3):325-32. (Scopus, WoS) 
 
Optimum conditions for flotation-spectrophotometric determination of iron with 4-
(2-pyridylazo)resorcinol (PAR) based on a 1:2 FeII-PAR complex were found to be 
as follows: flotation solvent (chloroform), shaking time (2 min), pH (4.5±0.5), con-
centration of PAR (2.0×10–4 mol L–1), reducing agent (hydroxylamine hydrochlo-
ride), solvent for the floated compound (dimethylsulphoxide, DMSO), wavelength 
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for spectrophotometric measurements (718 nm), and volumes of the organic sol-
vents (5 mL of chloroform and 3 mL of DMSO). Calibration graphs were compared 
for different volumes of the aqueous phase – 10 mL and 40 mL; the corresponding 
linear ranges were 0.30–1.3 g mL–1 and 0.25–1.0 g mL–1. The iron content was 
successfully determined in soil samples, reference standard materials (PS-1, 
COOMET No. 0001-1999 BG, SОD No. 310а-98; PS-2, COOMET No. 0002-1999 
BG, SOD No. 311а-98; and PS-3, COOMET No. 0003-1999 BG, SOD No. 312а-
98) and zinc sulfide concentrates. 
 
Намерени са оптималните условия за флотационно-спектрофотометрично 
определяне на желязо с 4-(2-пиридилазо)резорцин (PAR), базирано на 1:2-
FeII–PAR комплекс: флотационен разтворител (хлороформ), време на разкла-
щане (2 минути), pH (4,5±0,5), концентрация на PAR (2,0×10–4 mol L–1), реду-
циращ агент (хидроксиламин хидрохлорид), разтворител за флотираното съ-
единение (диметилсулфоксид, DMSO), вълнова дължина за спектрофотомет-
рични измервания (718 nm), и обеми на органичните разтворители (5 mL хло-
роформ и 3 mL DMSO). Сравнени са калибрационните графики за различни 
обеми на водната фаза – 10 mL и 40 mL; съответните линейни диапазони са 
0,30–1,3 g mL–1 и 0,25–1,0 g mL–1. Методът е приложен за определяне на 
желязо в проби от почви, стандартни референтни материали (PS-1, COOMET 
№ 0001-1999 BG, SОD № 310а-98; PS-2, COOMET № 0002-1999 BG, SOD № 
311а- 98 и PS-3, COOMET № 0003-1999 BG, SOD № 312а-98) и цинково-сул-
фидни концентрати. 
 
 
Г12. Gavazov KB, Toncheva GK, Stefanova TS, Simitchiev KK. Extraction-
chromogenic systems containing iron(III), 4-(2-thiazolylazo)resorcinol and dite-
trazolium salts. Oriental Journal of Chemistry. 2015;31(2):981-6. (Scopus) 
 
Liquid-liquid extraction systems containing FeIII, 4-(2-thiazolylazo)resorcinol 
(TAR), and a ditetrazolium salt (DTS: Neotetrazolium chlortide, Blue Tetrazolium 
chloride, or Nitro Blue Tetrazolium chloride), water and chloroform were investi-
gated. The optimum conditions for iron extraction, some equilibrium constants (as-
sociation constants, distribution constants, and extraction constants), and charac-
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teristics (molar absorptivities, Sandell’s sensitivities, limits of detection and quan-
tification) were found. The extracted species are ternary complexes with a general 
formula of (DT2+)[FeII(TAR)2]. In this formula the metal ion is in oxidation state 
II, the azo dye is in doubly deprotonated form (TAR2–), and the ditetrazolium cation 
(DT) has a charge of 2+. 
 
Изследвани са течно-течни екстракционни системи, съдържащи FeIII, 4-(2-
тиазолилазо)резорцинол (TAR) и дитразолиева сол (DTS: неотетразолиев 
хлортид, блаутетразолиев хлорид или нитроблаутетразолиев хлорид), вода и 
хлороформ. Намерени са оптималните условия за екстракция на желязо, ня-
кои равновесни константи (константи на асоциация, константи на разпреде-
ление и константи на екстракция) и характеристики (коефициент на молна 
абсорбируемост, чувствителност по Сандел, граници на откриване и количес-
твено определяне). Екстрахираните видове са тройни комплекси с обща фор-
мула (DT2+)[FeII(TAR)2]. В тази формула металният йон е в степен на окисле-
ние II, азо багрилото е в двойно депротонирана форма (TAR2–), а дитразоли-
евият катион (DT) има заряд 2+. 
 
 
Г13. Toncheva GK, Stefanova TS, Gavazov KB. Liquid-liquid extraction-chro-
mogenic systems containing iron(III), 4-nitrocatechol and tetrazolium salts. Orien-
tal Journal of Chemistry. 2015;31(1):327-32. (Scopus) 
 
Complex formation and liquid-liquid extraction were studied in systems containing 
iron(III), 4-nitrocatechol (4NC), tetrazolium salt (TZS), water and organic solvent. 
Three different TZS were used: 3-(4,5-dimethyl-2-thiazol)-2,5-diphenyl-2H-te-
trazolium bromide (MTT), 3-(2-naphtyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium chloride 
(Tetrazolium violet, TV) and 2-(4-iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-te-
trazolium chloride (INT). The cations of the first two TZSs (TZ+: MTT+ and TV+) 
form intensively colored (molar absorptivity of 4.6×104 L mol–1 cm–1 and 4.4×104 
L mol–1 cm–1, respectively) chloroform extractable ion-associates with the FeIII-
4NC anionic chelate. These ternary complexes can be represented with the follow-
ing general formula: (TZ+)3[FeIII(4NC)3]3–. 
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Изследвано е комплексообразуването и течно-течната екстракция в системи, 
съдържащи желязо(III), 4-нитрокатехол (4NC), тетразолиева сол (TZS), вода 
и органичен разтворител. Използвани са три различни TZS: 3-(4,5-диметил-
2-тиазол)-2,5-дифенил-2Н-тетразолиев бромид (МТТ), 3-(2-нафтил)-2,5-ди-
фенил-2Н-тетразолиев хлорид (Тетразолвиолет, TV) и 2-(4-йодофенил)-3-(4-
нитрофенил)-5-фенил-2H-тетразолиев хлорид (INT). Катионите на първите 
две TZS (MTT+ и TV+) образуват интензивно оцветени, екстрахируеми в хло-
роформ йони асоциати с анионния хелат FeIII–4NC (коефициенти на молна 
абсорбируемост 4,6×104 L mol–1 cm–1 и 4,4×104 L mol–1 cm–1, съответно). Тези 
тройни комплекси могат да се представеят със следната обща формула: 
(TZ+)3[FeIII(4NC)3]3–. 
 
 
Г14. Gavazov KB, Delchev VB, Toncheva GK, Georgieva ZG. Extraction-spec-
trophotometric and theoretical (Hartree-Fock) investigations of a ternary complex 
of iron(II) with 4-nitrocatechol and 2,3,5-triphenyl-2H-tetrazolium. Russian Jour-
nal of General Chemistry. 2015;85(8):1945-51. (Scopus, WoS) 
 
The complex formation and solvent extraction were studied in a system containing 
iron(II), 4-nitrocatechol (4NC), 2,3,5-triphenyl-2H-tetrazolium chloride (TTC), 
water, and chloroform. Under the optimum conditions, the extracted complex has 
a composition of 1 : 1 : 2 (Fe–4NC–TTC) and could be represented with the for-
mula (TT+)2[FeII(4NC2–)(OH)2]. Theoretical calculations were performed at the 
HF/3-1G* level in order to elucidate the geometric structure of the complex and 
electron distribution according to the crystal field theory. The results showed that 
the most stable configuration is tetrahedral low-spin structure. Some equilibrium 
constants (association, distribution, and extraction) and characteristics (absorption 
maximum, molar absorption coefficient, recovery factor, Beer’s law limits, etc.) 
concerning the application potential of the studied extraction–chromogenic system 
were determined. 
 
Изследвани са комплексообразуването и течностната екстракцията в система, 
съдържаща желязо(II), 4-нитрокатехол (4NC), 2,3,5-трифенил-2Н-тетра-
золиев хлорид (TTC), вода и хлороформ. При оптимални условия екстрахи-
раният комплекс се характеризира със състав 1 : 1 : 2 (Fe–4NC–TTC) и може 
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да бъде представен с формулата (TT+)2[FeII(4NC2–)(OH)2]. Извършени са тео-
ретични изчисления на ниво HF/3-1G*, за да се изясни геометричната струк-
тура на комплекса и разпределението на електроните според теорията на 
кристалното поле. Резултатите показват, че най-стабилна е тетраедрична нис-
коспинова структура. Определени са някои равновесни константи (константи 
на асоциация, разпределение и екстракция) и характеристики (абсорбционен 
максимум, коефициент на молна абсорбируемост, степен на екстракция, гра-
ници на спазване на закона на Беер и др.), свързани с потенциала за приложе-
ние на екстракционната система. 
 
 
Г15. Delchev VB, Gavazov KB, Shterev IG. Ground- and excited-state stability 
of the conformers of 3,5-dinitrocatechol and its complexes with W(VI) and V(V): 
combined theoretical and experimental study. Journal of Molecular Modeling. 
2014;20(12):2549. (Scopus, WoS) 
 
We performed a theoretical and experimental study of the (photo)stability of 3,5-
dinitrocatechol (DNC) and its complexes with W(VI) and V(V). The investigation 
showed that irradiation of DNC is accompanied by a parallel proton migration from 
the hydroxy group to the neighboring NO2 group, which results in a large Stokes 
shift of the absorption and emission bands. It was found that W(VI) forms a more 
stable 1:2 complex than V(V). The complex is stable even under UV-irradiation. 
The most stable WVI(DNC)2 conformer is comprised of two mutually perpendicular 
DNC molecules as ligands. 
 
Извършихме теоретично и експериментално изследване на (фото)стабил-
ността на 3,5-динитрокатехола (DNC) и неговите комплекси с W(VI) и V(V). 
Изследването показа, че облъчването на DNC е придружено от паралелна 
миграция на протон от хидроксилната група към съседната NO2 група, което 
води до голямо Стоксово отместване на абсорбционните и емисионните 
ивици. Установено е, че W(VI) образува по-стабилен 1:2-комплекс от V(V). 
Комплексът е стабилен дори при UV-облъчване. Най-стабилният WVI(DNC)2 
конформер съдържа две взаимно перпендикулярни DNC-единици. 
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Г16. Stojnova KT, Gavazov KB, Lekova VD. Ion-association complexes of gal-
lium(III) – 4-(2-pyridylazo)-resorcinol anionic chelates and dicationic tetrazolium 
reagents. Acta Chimica Slovenica 2013;60(2):390-6. (Scopus, WoS) 
 
The formation and liquid-liquid extraction of ion-association complexes between 
gallium(III)–4-(2-pyridylazo)resorcinol (PAR) anionic chelates and cations of four 
ditetrazolium chlorides (DT2+) were studied: Neotetrazolium chloride (NTC), Blue 
Tetrazolium chloride (BTC), Nitro Blue Tetrazolium chloride (NBT) and 
Tetranitro Blue Tetrazolium chloride (TNBT). The optimum extraction-spectro-
photometric conditions, composition of the extracted species {1:2:1 and/or 1:2:2 
(Ga:PAR:DT)}, some equilibrium constants {constants of association (β), con-
stants of distribution (KD) and constants of extraction (Kex)} and analytical charac-
teristics {molar absorptivity (ε), Sandell’s sensitivity, intervals of adherence to 
Beer’s law, etc.} were found. Relationships involving the number of nitro groups 
in DT2+ (Nnitro; DT2+ = BT2+, NBT2+ and TNBT2+) or molecular mass of DT2+ (MM; 
DT2+ = NT2+ and BT2+) were discussed: Log β = f(Nnitro), Log KD = f(Nnitro), Log Kex 
= f(Nnitro), Log ε = f(Nnitro) and Log β = f(Log MM). 
 
Изследвано е образуването и течно-течната екстракция на йонно-асоциаци-
онни комплекси между анионни хелати галий(III)–4-(2-пиридилазо)резорци-
нол (PAR) и катиони на четири дитетразолиеви хлориди (DT2+): Неотетра-
золиев хлорид (NTC), Блаутетразолиев хлорид (BTC), Нитроблаутетразолиев 
хлорид (NBT) и Тетранитроблаутетразолиев хлорид (TNBT). Намерени са оп-
тималните екстракционно-спектрофотометрични условия, съставът на извле-
чените комплекси {1:2:1 и/или 1:2:2 (Ga:PAR:DT)}, равновесните константи 
{константи на асоцииране (β), константи на разпределение (KD) и константи 
на екстракция (Kex)} и аналитичните характеристики {коефициенти на молна 
абсорбируемост (ε), чувствителности по Сандел, интервали на спазване на за-
кона на Беер и др.}. Обсъдени са зависимости, включващи броя на нитро гру-
пите в DT2+ (Nnitro; DT2+ = BT2+, NBT2+ и TNBT2+) или молекулната маса на 
DT2+ (MM; DT2+ = NT2+ и BT2+): Log β = f(Nnitro), Log KD = f(Nnitro), Log Kex = 
f(Nnitro), Log ε = f(Nnitro) и Log β = f(Log MM). 
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Г17. Divarova VV, Gavazov KB, Lekova VD, Dimitrov AN. Spectrophotometric 
investigations on liquid-liquid extraction systems containing cobalt, 4-(2-pyri-
dylazo)-resorcinol and tetrazolium salts. Chemija. 2013;24(2):81-7. (Scopus, 
WoS) 
 
Complex formation and liquid-liquid extraction were studied in systems containing 
Co(II), 4-(2-pyridylazo)resorcinol (PAR), tetrazolium salt (TZS) {2,3,5-triphenyl-
2H-tetrazolium chloride (TTC) or 2-(4-iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-
2H-tetrazolium chloride (INT)}, water and chloroform. The optimum conditions 
for the extraction of Co were found: pH, extraction time, concentration of the rea-
gents PAR and TZS. The results show that the extracted species could be repre-
sented with the general formula (TZ+)[Co(PAR)2], where Co is in its +3 oxidation 
state and PAR is in a doubly deprotonated form. The following key constants and 
characteristics were established for both systems: constants of extraction (Kex), con-
stants of association (β), constants of distribution (KD), recovery factors (R%), 
wavelengths of maximum absorption (λmax), molar absorptivities, Sandell’s sensi-
tivities, intervals of adherence to Beer’s Law, limits of detection and limits of quan-
tification.The ion-associate with INT is more stable and extractable (Log β = 5.0, 
Log Kex = 6.1, Log KD = 1.12, R = 92.8%). Beer’s law for the system with this 
reagent is observed in a wider concentration interval (0.26–2.6 μg mL–1 Co) with a 
higher molar absorptivity coefficient (ε’ = 5.2 × 104 L mol–1 cm–1 at λmax = 515 nm). 
 
Изследвано е комплексообразуването и течно-течната екстракция в системи, 
съдържащи Co(II), 4-(2-пиридилазо)резорцинол (PAR), тетразолиева сол 
(TZS) {2,3,5-трифенил-2Н-тетразолиев хлорид (TTC) или 2-(4-йодофенил)-3-
(4-нитрофенил)-5-фенил-2Н-тетразолиев хлорид (INT)}, вода и хлороформ. 
Установени са оптимални условия за извличане на Co: pH, време на екстрак-
ция, концентрация на реагентите PAR и TZS. Резултатите показват, че екст-
рахираните видове могат да бъдат представени с обща формула 
(TZ+)[Co(PAR)2], където Co е в степен на окисление +3, а PAR е в двукратно 
депротонирана форма. Намерени са следните ключови константи и характе-
ристики за двете системи: константи на екстракция (Kex), константи на асо-
цииране (β), константи на разпределение (KD), фактори на извличане (R%), 
абсорбционни максимуми (λmax), коефициенти на молна абсорбируемост, чув-
ствителности по Сандел, интервали на спазване на закона на Беер, граници 
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на откриване и граници на количествено определяне. Йонно-асоциираният 
комплекс с INT е по-стабилен и екстрахируем (Log β = 5,0, Log Kex = 6,1, Log 
KD = 1,12, R = 92,8%). Законът на Беер за системата с този реагент се спазва в 
по-широк концентрационен интервал (0,26–2,6 μg mL–1 Co) с по-висок кое-
фициент на молна абсорбируемост (ε' = 5,2 × 104 L mol–1 cm–1 при λmax = 515 
nm). 
 
 

Г18. Racheva PV, Gavazov KB, Lekova VD, Dimitrov AN. Extraction equilibria 
and spectrophotometric determination of vanadium(V) with 4-nitrocatechol and 
the ion-pair reagent thiazolyl blue tetrazolium. Journal of Analytical Chemistry. 
2010;65(1):21-5. (Scopus, WoS) 
 
The formation and liquid-liquid extraction of a yellow ternary complex of vana-
dium(V) with 4-nitrocatechol (NC) and the ion-pair reagent Thiazolyl Blue Te-
trazolium {3-(4,5-dimethyl-2-thiazol)-2,5-diphenyltetrazolium bromide, MTT} 
with 1:2:3 stoichiometry (V:NC:MTT) was studied. The optimum extraction con-
ditions (pH, concentration of the reagents, extraction time), spectrophotometric pa-
rameters of the extract and key constants (extraction constant, association constant, 
distribution constant) were determined. Beer’s law was obeyed for concentrations 
ranging from 0.12 to 1.2 μg/mL of vanadium(V) with a molar absorptivity of ε = 
3.13 × 104 L/(mol cm) at λmax = 400 nm. The effect of diverse ions was studied and 
extraction-spectrophotometric procedures for determination of vanadium in cata-
lysts and steels were proposed. 
 

Изучено е образуването и течно-течната екстракция на жълт троен комплекс 
на ванадий(V) с 4-нитрокатехол (NC) и тиазолилблаутетразолиев бромид {3-
(4,5-диметил-2-тиазол)-2,5-дифенилтетразолиев бромид, МТТ} със стехио-
метрия 1:2:3 (V:NC:МТТ). Нaмерени са оптималните условия на екстракция 
(рН, концентрация на реагентите, време на екстракция), спектрофотометрич-
ните характеристики и основните равновесни константи (екстракционна кон-
станта, константа на асоциация и константа на разпределение). Законът на 
Беер се спазва за концентрации в диапазона 0,12–1,2 μg/mL ванадий(V) с ко-
ефициент на молна абсорбируемост ε = 3,13×104 L/(mol cm) при λmax = 400 nm. 
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Изследвано е влиянието на странични йони върху екстракцията. Предложени 
са екстракционно-спектрофотометрични процедури за определяне на вана-
дий в катализатори и стомани. 
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III. ГЛАВА ОТ КНИГА 

Gavazov KB. Chapter 4. Liquid-liquid extraction of ion-association complexes. In: 
Taylor JC, editor. Advances in Chemistry Research. 50. New York: Nova Science 
Publishers; 2019. p. 203-38. ISBN: 978-1-53614-808-4 
 
Ion-association complexes (IACs) are the basis of many industrial processes and 
analytical methods. With correct choice of reagents and conditions of preparations, 
IACs can be advantageous used in liquid-liquid extraction (LLE) procedures, 
aiming at separating and preconcentrating the metal ions incorporated therein. This 
chapter discusses the most important aspects of LLE of IACs: association and 
extraction equilibria, ion-association reagents, organic solvents, sides processes 
and  their manifestations, and methods for determining composition and 
equilibrium constants. It systematizes information on the classical LLE of IACs 
which can help the investigator to take full advantage of the high chemical-
analytical potential of these compounds.  

 
Йонно-асоциирани комплекси (IAC) са в основата на редица промишлени 
процеси и аналитични методи. При правилен избор на реагенти и 
експериментални условия, IAC могат да бъдат използвани в процедури на 
течно-течна екстракция (LLE), свързани с разделяне и предварително 
концентриране на металните йони, включени в тях. В тази глава са обсъдени 
най-важните аспекти на LLE на IAC: асоциационни и екстракционни 
равновесия, реагенти за йонна асоциация, органични разтворители, 
странични процеси и техните прояви, както и методи за определяне на състав 
и константи на равновесие. Тя систематизира информация, която може да 
бъде полезна за пълноценното използване на високия химико-аналитичен 
потенциал на тези съединения. 
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IV. ПУБЛИКАЦИИ В КОЛЕКТИВНИ ТОМОВЕ (КТ) 

КТ1. Гавазов К. Актуални и интердисциплинарни изследвания в областта на 
химията (НИ11-ХФ007). In: Бъркалова П, editor. Научни проекти 2011-2012, 
Наредба №9, ПУ „П Хилендарски“ НПД. Пловдив: Университетско издател-
ство „Паисий Хилендарски“; 2014. p. 42-55. 
 

 
 

Цел на проекта е провеждането на качествени и конкурентноспособни научни 
изследвания в направленията, в които ХФ на ПУ „П. Хилендарски” подготвя 
докторанти и студенти: А) неорганична химия, Б) органична химия, В) ана-
литична химия и компютърна химия, Г) физикохимия и Д) химична техноло-
гия. Обърнато е особено внимание на актуални и интердисциплинарни (А–Б, 
А–В, А–Г, А–Д, Б–В, Б–Г, В–Г, Б–Д, Г–Д, Б–В–Г, Б–В–Д, А–Б–В–Г–Д) на-
учно-изследователски задачи, свързани с разработване на нови материали и 
методи, синтез и охарактеризиране на нови съединения, изследване на раз-
лични системи с фундаментално и приложно значение, химичен анализ и 
очистване на обекти от околната среда и индустрията.  
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The project has aimed at stimulating competitive and high-quality investigations in 
the fields in which the Faculty of Chemistry at PU “Paisii Hilendarski” trains up 
PhD and MS students. Special attention has been paid on topical and interdiscipli-
nary problems related to development of new materials and methods, synthesis and 
characterization of new compounds, investigation of various systems of fundamen-
tal and applied significance, chemical analysis, and cleaning of environmental and 
industrial objects. 

 
 

КТ2. Гавазов K. Въглерод и въглеродни нанообекти. In: Димова Й, editor. 
Нанонауки и нанотехнологии Сборник с обзорни статии. Пловдив: Универ-
ситетско издателство "Паисий Хилендарски"; 2017. p. 64-71. 
 
В тази статия са дадени сведения за молекулните и наноформите на елемента 
въглерод. Ще научите за фундаментални изследвания от XVIII и XIX век и за 
откритията, направени през последните години. Ще разберете кои са особе-
ностите на въглеродните нанообекти – фулерените и техните производни, 
графена, въглеродните нанотръбички и нанодиамантите. 
 

This article provides information on the molecular and nanoforms of the element 
carbon. You will learn about basic research from the 18th and 19th centuries and 
about the discoveries made in recent years. You will find out what are the features 
of carbon nanobjects - fullerenes and their derivatives, graphene, carbon nanotubes 
and nanodiamonds.  
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V. ПУБЛИКАЦИИ В НЕРЕФЕРИРАНИ СПИСАНИЯ (цитирани в 
SCOPUS и/или WoS) 

НР1. Racheva P, Lekova V, Stefanova T, Dimitrov A, Gavazov K. Complex For-
mation and Liquid-Liquid Extraction in the Niobium(V) – 4-Nitrocatechol – Thi-
azolyl Blue Tetrazolium System. University of Plovdiv “Paissii Hilendarski”-
Bulgaria, Scientific works Chemistry. 2010;37(5):33-41. 

The complex formation and liquid-liquid extraction in the niobium(V) – 4-nitro-
catechol (4-NC) – Thiazolyl Blue Tetrazolium (MTT) – water – organic solvent 
system was studied. Two ion-associated complexes with suggested formulae 
(MTT)2[NbO(OH)(4-NC)2] (I) and (MTT)3[NbO(4-NC)3] (II) were detected in the 
organic phase after shaking at certain conditions. The second one has better analyt-
ical characteristics and could compete successfully with many species used for 
spectrophotometric and extraction-spectrophotometric determination of nio-
bium(V). The optimum conditions for extraction of II were found: organic solvent 
– chloroform, extraction time – 3 min, acidity of the aqueous phase – 0.05-0.10 
mol L-1 H2SO4, concentration of 4-NC – 1.4×10-3 mol L-1 and concentration of 
MTT – 2.4×10-4 mol L-1. Under the specified conditions Beer’s law is obeyed for 
Nb(V) concentrations ranging from 0.39 μg mL-1 to 1.7 μg mL-1 with molar ab-
sorptivity coefficient of ε410=5.6×104 L mol-1 cm-1. Some key constants were deter-
mined: constant of association (Log β =13.2), constant of distribution (Log KD = 
0.82), constant of extraction (Log Kex = 14.0), recovery factor (R = 86.9%). The 
limit of detection (LOD), limit of quantification (LOQ) and Sandell’s sensitivity 
(S) were calculated to be LOD = 0.12 μg mL-1 Nb(V), LOQ = 0.39 μg mL-1 Nb(V) 
and S=0.0017 μg cm-2 Nb(V). 

Изследвано е комплексообразуването и течно-течната екстракция в систе-
мата ниобий(V) – 4-нитрокатехол (4-NC) – тиазолилблау тетразолий (MTT) – 
вода – органичен разтворител. Два различни йонно-асоциирани комплекса с 
вероятни формули (MTT)2[NbO(OH)(4-NC)2] (I) и (MTT)3[NbO(4-NC)3] (II) са 
открити в органичната фаза след разклащане при определени условия. Вто-
рият има по-добри аналитични характеристики и би могъл да се конкурира 
успешно с много видове, използвани за спектрофотометрично и екстракци-
онно-спектрофотометрично определяне на ниобий(V). Установени са опти-
мални условия за извличане на II: органичен разтворител – хлороформ, време 
на екстракция – 3 минути, киселинност на водната фаза – 0,05-0,10 mol L-1 
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H2SO4, концентрация на 4-NC – 1,4×10-3 mol L-1 и концентрация на МТТ – 
2,4×10-4 mol L-1. При споменатите условия законът на Беер се спазва за кон-
центрации на Nb(V) в интервала от 0,39 μg mL-1 до 1,7 μg mL-1 с коефициент 
на молна абсорбируемост ε410=5,6×104 L mol-1 cm-1. Определени са някои клю-
чови константи: константа на асоциация (Log β =13,2), константа на разпре-
деление (Log KD = 0,82), константа на екстракция (Log Kex = 14,0), степен на 
екстракция (R = 86,9%). Границата на откриване (LOD), границата на коли-
чествено определяне (LOQ) и чувствителността по Сендал (S) са LOD = 0,12 
μg mL-1 Nb(V), LOQ = 0,39 μg mL-1 Nb(V) и S=0,0017 μg cm-2 Nb(V). 

 

НР2. Racheva PV, Gavazov KB, Lekova VD, Dimitrov AN. Complex formation 
in a liquid-liquid extraction system containing cobalt(II), 4-(2-pyridylazo)resor-
cinol, and nitron. Journal of Materials. 2013;2013:7. 

Complex formation and liquid-liquid extraction were studied in a system contain-
ing cobalt(II), 4-(2-pyridylazo)resorcinol (PAR), 1,4-diphenyl-3-(phenylamino)-
1H-1,2,4-triazole (Nitron, Nt), water, and chloroform. The effect of some experi-
mental parameters (pH, shaking time, concentration of PAR, and concentration of 
Nt) was systematically investigated, and the optimum conditions for cobalt extrac-
tion as an ion-association complex, (NtH+)[Co3+(PAR)2], were found. The follow-
ing key equilibrium constants were calculated: constant of association (Log𝛽 = 
4.77 ± 0.06), constant of distribution (Log𝐾D = 1.34 ± 0.01), and constant of ex-
traction (Log𝐾ex = 6.11 ± 0.07). Beer’s law was obeyed for Co concentrations up 
to 1.7 𝜇g mL−1 with a molar absorptivity of 6.0×104 L mol−1 cm−1 at 𝜆max = 520 nm. 
Some additional characteristics, such as limit of detection, limit of quantification, 
and Sandell’s sensitivity, were estimated as well. 

Изследвано е комплексообразуването и течно-течната екстракция в система, 
съдържаща кобалт(II), 4-(2-пиридилазо)резорцинол (PAR), 1,4-дифенил-3-
(фениламино)-1H-1,2,4-триазол (Nitron, Nt), вода и хлороформ. Влиянието на 
някои експериментални параметри (рН, време на разклащане, концентрация 
на PAR и концентрация на Nt) е изучено систематично. Определени са опти-
малните условия за екстракция на кобалт под формата на йонно-асоцииран 
комплекс, (NtH+)[Co3+(PAR)2]. Изчислени са следните ключови равновесни 
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константи: константа на асоцииране (Log𝛽 = 4,77 ± 0,06), константа на разп-
ределение (Log𝐾D = 1,34 ± 0,01) и константа на екстракция (Log𝐾ex = 6,11 ± 
0,07). Законът на Беер се спазва за концентрации на Co до 1,7 𝜇g mL−1 с кое-
фициент на молна абсорбируемост 6,0×104 L mol−1 cm−1 при 𝜆max = 520 nm. 
Оценени са и някои допълнителни характеристики, като граница на откри-
ване, граница на количествено определяне и чувствителност на Сандел. 

 

НР3. Gavazov KB, Stefanova TS, Toncheva GK. Extraction-spectrophotometric 
studies on the complex formation of iron(III) with 4-(2-thiazolylazo)resorcinol 
and tetrazolium salts. Journal of Advances in Chemistry. 2014;10(3):2491-501. 

Four liquid-liquid extraction-chromogenic systems containing Fe(III), 4-(2-thia-
zolylazo)resorcinol (TAR), tetrazolium salt (TZS), water and chloroform were 
studied. 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride (TTC), 3-(4,5-dimethyl-2-thia-
zol)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide (MTT), 3-(2-naphtyl)-2,5-diphenyl-
2H-tetrazolium chloride (TV), and 2-(4-iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-
2H-tetrazolium chloride (INT) were the examined TZSs. Optimization experiments 
for iron extraction were performed and the following parameters were found for 
each system: pH(opt), CTAR(opt), CTZS(opt), shaking time (opt), and λ(opt). Under 
the optimum conditions, the molar ratio of the reacting Fe(III), TAR and TZS is 
1:2:2 and the general formula of the extracted species is (TZ+)2[FeII(TAR2–)2]. 
Some equilibrium constants (constants of association, constants of distribution, and 
constants of extraction) and analytical characteristics (molar absorptivities, San-
dell’s sensitivities, Beer’s law limits, etc.) were calculated. Linear relationships in-
volving the molecular mass of TZ+ were discussed. 
 
Изследвани са четири течно-течни екстракционно-хромогенни системи, съ-
държащи Fe(III), 4-(2-тиазолилазо)резорцинол (TAR), тетразолиева сол 
(TZS), вода и хлороформ. Изучените TZS са 2,3,5-трифенил-2Н-тетразолиев 
хлорид (TTC), 3-(4,5-диметил-2-тиазол)-2,5-дифенил-2Н-тетразолиев бромид 
(MTT), 3-(2-нафтил)-2,5-дифенил-2Н-тетразолиев хлорид (TV) и 2-(4-
йодофенил)-3-(4-нитрофенил)-5-фенил-2Н-тетразолиев хлорид (INT). Прове-
дени са оптимизационни експерименти за извличане на желязо и са намерени 
следните параметри за всяка от системите: pH(opt), CTAR(opt), CTZS(opt), време 
на разклащане (opt) и λ(opt). При оптимални условия молното отношение на 
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реагиращите Fe(III), TAR и TZS е 1:2:2, а общата формула на извлечените 
комплекси е (TZ+)2[FeII(TAR2–)2]. Изчислени са някои равновесни константи 
(константи на асоциация, константи на разпределение и константи на екст-
ракция) и аналитични характеристики (коефициенти на молна абсорбируе-
мост, чувствителности по Сандел, граници на закона на Беер и др.). Обсъдени 
са линейни зависимости, включващи молекулната маса на TZ+. 
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VI. ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ В НЕРЕФЕРИРАНИ СПИСАНИЯ (НР) 

НР4. Stefanova TS, Toncheva GK, Gavazov KB. Complex formation in a liquid-
liquid extraction system containing indium(III), 4-(2-pyridylazo)resorcinol and 
Neotetrazolium chloride. Chemistry Journal. 2012;2(4):146-52. 

Complex formation and liquid-liquid extraction were studied in a system contain-
ing indium(III), 4-(2-pyridylazo)resorcinol (PAR), 3,3'-(4,4'-biphenylene)bis(2,5-
diphenyl-2H-tetrazolium chloride) (Neotetrazolium chloride, NTC), water and 
chloroform. The optimum conditions for indium(III) extraction as an 1:2 ion-asso-
ciate of the In(III)-PAR anionic chelate, [In3+(OH)3(PAR2–)2]4–, and neotetrazolium 
cation (NT2+) and were found: pH (8.0–8.5), shaking time (2 min), concentration 
of the reagents (cPAR=cNTC=4×10–4 mol L–1) and the sequence of their addition. The 
following key constants were calculated: constant of extraction (Log 
Kex=9.60±0.06), constant of association (Log =8.82±0.05) and constant of distri-
bution (Log KD=0.78±0.01). Some additional characteristics concerning the appli-
cation of PAR and NTC for extractive-spectrophotometric determination of In(III) 
were estimated as well: absorption maximum (λ=515 nm), apparent molar absorp-
tivity (ε'=7.0×104 L mol–1 cm–1), recovery factor (R%=85.0±0.1), limit of detection 
(LOD=0.10 mg cm–3), limit of quantification (LOD=0.34 mg cm–3) and Sandell’s 
sensitivity (SS=1.64 ng cm–2). Beer’s law is obeyed for In(III) concentrations up to 
2.9 μg mL–1 with a correlation coefficient of 0.9994. 
 
Изследвано е комплексообразуването и течно-течната екстракция в система, 
съдържаща индий(III), 4-(2-пиридилазо)резорцинол (PAR), 3,3'-(4,4'-бифени-
лен)бис(2,5)-дифенил-2Н-тетразолиев хлорид) (Неотетразолиев хлорид, 
NTC), вода и хлороформ. Установени са оптималните условия за екстракция 
на индий(III) под формата на йонен асоциат на анионен In(III)-PAR хелат с 
вероятна формула [In3+(OH)3(PAR2–)2]4– и неотетразолиев катион (NT2+): pH 
(8,0–8,5), време на разклащане (2 min), концентрация на реагентите 
(cPAR=cNTC=4×10–4 mol L–1) и последователността на тяхното добавяне. Изчис-
лени са следните ключови константи: константа на екстракция 
(LogKex=9,60±0,06), константа на асоциация (Log=8,82±0,05) и константа на 
разпределение (LogKD=0,78±0,01). Оценени са и някои допълнителни харак-
теристики, отнасящи се до прилагането на PAR и NTC за екстракционно-
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спектрофотометрично определяне на In(III): абсорбционен максимум (λ=515 
nm), привиден коефициент на молна абсорбируемост (ε'=7,0×104 L mol–1 cm–

1), степен на екстракция (R%=85,0±0,1), граница на откриване (LOD=0,10 mg 
cm–3), граница на количествено определяне (LOD=0,34 mg cm–3) и чувстви-
телност по Сандел (SS =1,64 ng cm–2). Законът на Беер се спазва за концент-
рации на In(III) до 2,9 μg mL–1 с коефициент на корелация 0,9994. 
 
 

НР5. Stojnova K, Gavazov K. Complex formation in a liquid-liquid extraction 
system containing gallium(III), 4-(2-pyridylazo)resorcinol and thiazolyl blue te-
trazolium. Journal of Materials Science and Engineering A. 2012;2(5):423-9. 

Complex formation and liquid-liquid extraction were studied in a system contain-
ing gallium(III), 4-(2-pyridylazo)resorcinol (PAR), 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-
2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide (Thiazolyl Blue Tetrazolium, MTT), water 
and chloroform. The optimum conditions for gallium(III) extraction as an ion-as-
sociation complex, (MTT+)[Ga(PAR)2], were found: pH, concentration of the rea-
gents and shaking time. The following key constants were calculated: constant of 
extraction, constant of association, constant of distribution and recovery factor. 
Beer’s law is obeyed for Ga(III) concentrations up to 0.9 μg·mL–1 with apparent 
molar absorptivity of 9.5 × 104 L·mol–1·cm–1 at λmax = 515 nm. Some additional 
characteristics, such as limit of detection, limit of quantification and Sandell’s sen-
sitivity were estimated as well. 
 
Изследвано е комплексообразуването и течно-течната екстракция в система, 
съдържаща галий(III), 4-(2-пиридилазо)резорцинол (PAR), 3-(4,5-диметил-
тиазол-2-ил)-2,5-дифенил-2Н-тетразолиев бромид (Thiazolyl Blue 
Tetrazolium, MTT), вода и хлороформ. Намерени са оптималните условия за 
екстракция на галий(III) под формата на йонно-асоцииран комплекс 
(MTT+)[Ga(PAR)2]: pH, концентрация на реагентите и време на разклащане. 
Изчислени са следните константи: константа на екстракция, константа на асо-
циация, константа на разпределение и степен на екстракция. Законът на Беер 
се спазва за концентрации на Ga(III) до 0,9 μg·mL–1 с привиден коефициент 
на молна абсорбируемост 9,5×104 L·mol–1·cm–1 при λmax = 515 nm. Оценени са 
и някои допълнителни характеристики, като граница на откриване, граница 
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на количествено определяне и чувствителност по Сандел. 
 
 

НР6. Toncheva GK, Gavazov KB. Flotation-spectrophotometric investigations 
on an ion-association system containing zirconium(IV). Chemistry Journal. 
2013;3(5):122-7. 

A system containing zirconium (IV), 4-(2-pyridylazo) resorcinol (PAR), 2,3,5-tri-
phenyl-2H-tetrazolium chloride (TTC), acetate buffer, water and organic solvents 
was studied. The optimum conditions for zirconium(IV) flotation and spectropho-
tometric determination as an ion-association complex were found: flotation solvent 
(chloroform), shaking time (2 min), pH (6.0–6.1, acetate buffer), concentration of 
the reagents (сPAR=2.8×10–4 mol L–1 and сTTC=2×10–4 mol L–1), sequence of their 
addition, dissolution solvent for the floated compound (dimethylsulphoxide) and 
its volume (4 mL). The molar ratio between Zr(IV), PAR and TTC in the floated 
compound was found to be 1:2:3. It could be regarded as an ion-associate between 
the triphenyltetrazolium cation (TT+) and an anionic chelate  
[Zr(OH)3–j(CH3COO)j(PAR)2]3– (most probably j=2 at the optimum conditions). 
The constant of association was calculated by two independent methods 
(Log=12.8±0.2 and Log=12.9±0.7). Some additional characteristics like condi-
tional molar absorptivity, Sandell’s sensitivity, Beer’s law range, limit of detection, 
limit of quantification and relative standard deviation of the system for flotation-
spectrophotometric determination of Zr(IV) were estimated. Beer’s law was 
obeyed for Zr(IV) concentrations up to 1.3 μg mL–1 at λmax=545 nm with a correla-
tion coefficient of 0.9978. The conditional molar absorptivity was estimated to be 
ε545=1.2×105 L mol–1 cm–1. 
 
Изследвана е система, съдържаща цирконий(IV), 4-(2-пиридилазо) резорци-
нол (PAR), 2,3,5-трифенил-2Н-тетразолиев хлорид (TTC), ацетатен буфер, 
вода и органични разтворители. Установени са оптималните условия за фло-
тация на цирконий(IV) и спектрофотометрично определяне под формата на 
йонно-асоцииран комплекс: флотационен разтворител (хлороформ), време на 
разклащане (2 минути), pH (6,0–6,1, ацетатен буфер), концентрация на реа-
гентите (сPAR=2,8×10–4 mol L–1 и сTTC=2×10–4 mol L–1), последователност на 
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тяхното добавяне, разтворител за флотираното съединение (диметилсулфок-
сид) и неговият обем (4 mL). Установено е, че молното съотношение между 
Zr(IV), PAR и TTC във флотираното съединение е 1:2:3. То може да се разг-
лежда като йонен асоциат на трифенилтетразолиевия катион (TT+) и анионен 
хелат с предполагаема формула [Zr(OH)3–j(CH3COO)j(PAR)2]3– (най-вероятно 
j = 2 при оптимални условия). Константата на асоциация е изчислена по два 
независими метода (Log  = 12,8±0,2 и Log  = 12,9±0,7). Оценени са и някои 
допълнителни характеристики като условен коефициент на молна абсорби-
руемост, чувствителност по Сандел, граници на закона на Беер, граница на 
откриване, граница на количествено определяне и относително стандартно 
отклонение. Законът на Беер се спазва за концентрации на Zr(IV) до 1,3 μg 
mL–1 при λmax=545 nm с коефициент на корелация 0,9978. Условният коефи-
циент на молна абсорбируемост е ε545=1,2×105 L mol–1 cm–1. 
 
 

НР7. Gavazov KB, Toncheva GK. Extraction-spectrophotometric studies on the 
ion-pairing between some 2,3,5-substituted monotetrazolium cations and anions 
deriving from 4-(2-thiazolylazo)resorcinol or 4-(2-pyridylazo)resorcinol. Journal 
of Advances in Chemistry. 2013;5(2):641-51. 

The ion-pairing between some 2,3,5-substituted monotetrazolium cations (T+) and 
anions deriving from 4-(2-pyridylazo)resorcinol (PAR) or 4-(2-thiazolylazo)resor-
cinol (TAR) was studied by water-chloroform extraction and spectrophotometry. 
The following tetrazolium salts (TS) were used as a source of T+: i) 2,3,5-triphenyl-
2H-tetrazolium chloride (TTC); ii) 3-(4,5-dimethyl-2-thiazol)-2,5-diphenyl-2H-te-
trazolium bromide (MTT); iii) 3-(2-naphtyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium chloride 
(Tetrazolium violet, TV); and iv) 2-(4-iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-
2H-tetrazolium chloride (INT). The spectral characteristics of the extracted species 
were established at different pH and TS concentration. The composition and sta-
bility of the ion-pairs were determined at pH 9, where the extraction of neutral PAR 
(H2PAR) and TAR (H2TAR) species was negligible. The results showed that the 
ion-pairs can be expressed by the following formulae (T+)(HTAR–) (where T+ = 
TT+, MTT+, TV+ or INT+), (T+)(HPAR–) (where T+ = TT+, MTT+ or TV+) and 
[(INT+)(HPAR–)]2. Relationships involving the molecular masses of the ion-pairs 
(MIP) or T+ (MT+) and the values of the constants of association () or conditional 
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molar absorptivities (ε’) were examined, namely Log = f(LogMIP) and ε’ = f(Log 
MT+). Some practical aspects concerning the investigation of metal complexes with 
TS-PAR/TS-TAR were discussed. 
 
Спектрофотометрично е изучено е образуването на йонни двойки във водно-
хлороформна среда между някои 2,3,5-заместени монотетразолиеви катиони 
(Т+) и аниони, произхождащи от 4-(2-пиридилазо)резорцинол (PAR) или 4-
(2-тиазолилазо)резорцинол (TAR). Като източник на Т+ са използвани след-
ните тетразолиеви соли (TS): i) 2,3,5-трифенил-2Н-тетразолиев хлорид 
(ТТС); ii) 3-(4,5-диметил-2-тиазол)-2,5-дифенил-2Н-тетразолиев бромид 
(МТТ); iii) 3-(2-нафтил)-2,5-дифенил-2Н-тетразолиев хлорид (Tetrazolium 
violet, TV); и iv) 2-(4-йодофенил)-3-(4-нитрофенил)-5-фенил-2Н-тетразолиев 
хлорид (INT). Спектралните характеристики на екстрахираните видове са ус-
тановени при различни стойности на pH и концентрация на TS. Съставът и 
стабилността на йонните двойки са определени при рН 9, където екстракци-
ята на неутрални PAR (H2PAR) и TAR (H2TAR) форми е незначителна. Резул-
татите показват, че йонните двойки могат да бъдат изразени със следните 
формули (T+)(HTAR–) (където T+ = TT+, MTT+, TV+ или INT+), (T+)(HPAR–) 
(където T+ = TT+, MTT+ или TV+) и [(INT+)(HPAR–)]2. Изследвани са зависи-
мостите, включващи молекулните маси на йонните двойки (MIP) или T+ (MT+) 
и стойностите на константите на асоциация () или условните коефициенти 
на молна абсорбируемост (ε'), а именно Log = f(LogMIP) и ε' = f(LogMT+). 
Обсъдени са някои практически аспекти, свързани с изследването на метални 
комплекси с TS–PAR/TS–TAR. 
 
 

НР8. Stefanova TS, Gavazov KB, Toncheva GK. Extraction-spectrophotometric 
characterization of a ternary complex of iron(III) with 4-(2-pyridylazo)resorcinol 
(PAR) and 2,3,5-triphenyl-2H-tetrazolium chloride (TTC). Scientific Res Union 
Sci Plovdiv Ser C. 2013;16:183-9. 

Complex formation and liquid-liquid extraction were studied in a system contain-
ing iron(III), 4-(2-pyridylazo)resorcinol (PAR), 2,3,5-triphenyl-2H-tetrazolium 
chloride (TTC), water, and chloroform. The optimum conditions for iron(III) ex-
traction from water to chloroform as an ion-association complex, 
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(TT+)[Fe3+(PAR)2]−, were found: pH, concentration of the reagents and shaking 
time. The following key equilibrium constants were calculated: constant of associ-
ation, constant of distribution and constant of extraction. Some analytical charac-
teristics were estimated and the settings at which the extraction system doesn’t pro-
duce spectrophotometric signal were specified. 
 
Изследвано е комплексообразуването и течно-течната екстракция в система, 
съдържаща желязо(III), 4-(2-пиридилазо)резорцин (PAR), 2,3,5-трифенил-
2Н-тетразолиев хлорид (TTC), вода и хлороформ. Намерени са оптималните 
условия за екстракцията на желязо(III) в хлороформ под формата на йонно-
асоцииран комплекс, (TT+)[Fe3+(PAR)2]: pH, концентрация на реагентите и 
време на разклащане. Изчислени са следните равновесни константи: конс-
танта на асоциация, константа на разпределение и константа на елстракция. 
Оценени са аналитичните характеристики и са очертани условията, при които 
изучената система не произвежда спектрофотометричен сигнал. 
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VII. УЧЕБНИК (У) 

У1. Гавазов К, Рачева П, Стефанова Й, Шуманова Г, Гюзелева Т. ХИМИЯ И 
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА за 11. клас. МОДУЛ 2. ХИМИЯ НА 
НЕОРГАНИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА: „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД; 2020. ISBN: 
978-954-34-4620-9 
 
Учебникът е предназначен за ученици от 11. клас, профилирана подготовка 
(Модул 2) по Химия и ООС.  
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VIII. УЧЕБНИ ПОСОБИЯ (УП) 

УП1. Гавазов K. Стенна периодична система на химичните елементи. Со-
фия: Датамап-Европа ООД; 2010.  
ISBN: 978-954-8717-94-7 

Размер: 140/100 см см, двустранно ламинирана, с пластмасови лайсни и шнур 
на горна лайсна за окачване на картата, тегло: 0.583 кг. 

Дългопериодна таблица с наименование, химичен знак, атомен номер, отно-
сителна атомна маса, електронна конфигурация, възможни степени на окис-
ление, най-характерна степен на окисление (болд), агрегатно състояние при 
нормални условия, радиоактивни свойства, киселинно-основни свойства на 
висшия оксид, атомен и йоннен (катионен или анионен) радиус, вандерваал-
сов радиус. Ред на записване на елементите в химичните формули. Допълни-
телна справочна информация за елементите – латинско наименование, тем-
пература на топене, температура на кипене, електроотрицателност, плътност, 
съдържание в земната кора, твърдост по Моос. Радиоактивни елементи и пе-
риоди на полуразпад на най-стабилните им изотопи. 

 
УП2. Гавазов K. Периодична система на химичните елементи (А5). София: 
Датамап-Европа ООД; 2010.  
ISBN: 954-8717-83-2 

Издание 2010 г.; Размер: A5, тегло: 0.030 кг. 

Дългопериодна таблица с наименование, химичен знак, атомен номер, отно-
сителна атомна маса, електронна конфигурация, възможни степени на окис-
ление, най-характерна степен на окисление (болд), агрегатно състояние при 
нормални условия, радиоактивни свойства, киселинно-основни свойства на 
висшия оксид, атомен радиус, електроотрицателност по Полинг. На гърба: 
допълнителна справочна информация за елементите – латинско наименова-
ние, откриватели, година на откриване, таблица за разтворимост с цветовете 
на утайките, аналитични групи и групови утаители, редове на относителна 
активност и спектрохимичен ред. 
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УП3. Гавазов K, Лекова В, Маринова П, Тончева Г, Стойнова К, Стефанова 
Т, Ангелачева А. Лабораторни упражнения по обща и неорганична химия. 
Пловдив: Университетско издателство "Паисий Хилендарски"; 2016. ISBN: 
978-619-202-160-3 

Ръководството е предназначено за студенти в Пловдивския университет „Па-
исий Хилендарски“, изучаващи курсовете „Основи на химията“, „Неорга-
нична химия“ и „Обща и неорганична химия“. То е съобразено с учебните 
програми на специалностите „Медицинска химия“, „Анализ и контрол“, „Хи-
мия и маркетинг“, „Компютърна химия“, „Биология и химия“, „Химия и анг-
лийски език“, „Екологична химия“ и „Химия и физика“. С него авторите се 
стремят да въведат студентите в експерименталната работа по обща и неор-
ганична химия и да осъществят двупосочна връзка между теория и практика. 
Отделните глави са написани от: доц. д-р Кирил Гавазов – I, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII и IX; доц. д-р Ваня Лекова – XXI и XXII; доц. д-р Петя Маринова – 
XVI, XVII, XXV и XXX; гл. ас. д-р Галя Тончева – XI, XIII, XIV и XXVII, гл. 
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ас. д-р Кирила Стойнова – X, XXIII и XXVIII, ас. д-р Теодора Стефанова – 
XIII и XXXI, гл. ас. д-р Йорданка Стефанова – XII, XV, XXIV и XXIX, и гл. 
ас. д-р Антоанета Ангелачева – XVIII, XIX, XX и XXVI. Глава XIII е написана 
съвместно от гл. ас. д-р Галя Тончева и ас. д-р Теодора Стефанова. 
 
 
УП4. Гавазов K, Милчева Н, Рачева П. Тестове по обща и неорганична химия. 
Пловдив: Медицински университет - Пловдив 2018.  
ISBN: 978-619-237-011-4 

Сборникът е предназначен за студенти, изучаващи дисциплината „Обща и 
неорганична химия“ във Фармацевтичния факултет на МУ – Пловдив. Той 
съдържа тестови въпроси по обща химия (раздели 1 – 5) и химия на елемен-
тите (раздели 6 – 13), засягащи основните теми, включени в лекционния ма-
териал: строеж на атома и периодични свойства, химична връзка, междумо-
лекулни сили, координационни съединения, разтвори, елементи от групи 1, 
2, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 на Периодичната таблица, d- и f-елементи. Раздели 1 
– 13 съдържат въпроси с четири възможни отговора, единият от които е ве-
рен. Заключителният раздел 14 съдържа обобщаващи въпроси; те са с пет 
възможни отговора и неуточнен брой правилни отговори. Всички верни от-
говори са дадени в края на сборника.  
 
 
УП5. Лекова В, Гавазов К, Димитров А. Ръководство за решаване на задачи 
по обща и неорганична химия. Пловдив: Университетско издателство "Паи-
сий Хилендарски"; 2019. ISBN: 978-619-202-499-4 

Предложеното „Ръководство за решаване на задачи по обща и неорганична 
химия” е предназначено за студентите от химическите специалности на 
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” (химия, компютърна химия, 
химия и физика). Биха могли да го ползват и студенти от специалностите хи-
мия и биология, биология, молекулярна биология и екология в Пловдивския 
университет, както и студенти от други висши учебни заведения, в които се 
изучава обща и неорганична химия. 

Ръководството запознава студентите с различни, най-често срещани видове 
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задачи и методиката за тяхното решаване. Учебният материал е изложен в 8 
части, свързани с класическата атомно-молекулна теория, разтворите, окис-
лително-редукционните процеси, енергетиката на химичните реакции, ско-
ростта и химичното равновесие. Вън от вниманието на авторите са строежа 
на атома и молекулите, периодичния закон, комплексните съединения, коло-
идно-дисперсните системи и адсорбцията.  

Всяка част съдържа неголям теоретичен материал, задачи с техните решения, 
както задачи с посочени отговори, чрез които студентите могат да проверят 
способностите си за самостоятелно решаване на задачи.  
 
 
УП6. Гавазов K. Периодична система на химичните елементи (А5; трето 
преработено издание). София: Датамап-Европа ООД; 2019.  
ISBN: 978-954-519-041-4 

Издание 2019 г.; Размер: A5, тегло: 0.020 кг. 

Дългопериодна таблица с наименование, химичен знак, атомен номер, отно-
сителна атомна маса, електронна конфигурация, възможни степени на окис-
ление, най-характерна степен на окисление (болд), агрегатно състояние при 
нормални условия, радиоактивни свойства, киселинно-основни свойства на 
висшия оксид, атомен радиус, електроотрицателност по Полинг. На гърба: 
допълнителна справочна информация за елементите – латинско наименова-
ние, откриватели, година на откриване, таблица за разтворимост с цветовете 
на утайките, аналитични групи и групови утаители, редове на относителна 
активност и спектрохимичен ред. 

Таблицата е актуализирана с последните приети от Международния съюз за 
чиста и приложна химия наименования на елементите с номера 113, 114, 115, 
116, 117 и 118. 
 
 
УП7. Гавазов K, Рачева П, Милчева Н. Обща и неорганична химия. Прото-
колна тетрадка за фармацевти. Пловдив: Макрос; 2020.  
ISBN: 978-954-561-506-1 
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Учебното пособие е предназначено за студенти, изучаващи дисциплината „Обща и 
неорганична химия“ във Фармацевтичния факултет на МУ – Пловдив.  

 

 
УП8. Гавазов K, Милчева Н, Рачева П. Тестове по обща и неорганична химия, 
(второ преработено и допълнено издание). Пловдив: Медицински универси-
тет – Пловдив; 2020. ISBN: 9786192370565 

Сборникът е предназначен за студенти, изучаващи дисциплината „Обща и 
неорганична химия“ във Фармацевтичния факултет на МУ – Пловдив. В него 
са включени тестови въпроси, засягащи основните теми от лекционния мате-
риал: строеж на атома и периодични свойства, химична връзка и междумоле-
кулни сили, координационни съединения и разтвори (раздели 1 – 4) и химия 
на елементите и техните съединения (раздели 5 – 12). Раздели 13 и 14 съдър-
жат смесени (обобщаващи) въпроси. В раздели 1 – 13 съдържат въпроси с по 
четири възможни отговора, единият от които е верен (А, Б, В и Г). Заключи-
телният раздел 14 съдържа смесени въпроси с по пет възможни отговора и 
неуточнен брой правилни отговори. Всички верни отговори са дадени в края 
на сборника. 
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УП9. Донкова Б, Гавазов К, Бурджиев Н. Химия и опазване на околната 
среда, 12. клас. Подготовка за ДЗИ – профилирана подготовка. София: Klett; 
2022. ISBN: 978-954-344-682-7 

Учебното помагало от поредицата "Успех на матурата" е предназначено за 
подготовка на учениците за държавен зрелостен изпит по химия и опазване 
на околната среда (профилирана подготовка). Изданието е създадено в съот-
ветствие с новата учебно-изпитна програма по химия и опазване на околната 
среда (в сила от учебната 2021/2022 година). 

Помагалото съдържа: 
• задачи върху всички оценявани компетентности от учебното съдържа-

ние на изучаваните задължителни модули на профилиращия предмет 
химия и опазване на околната среда; 

• справочни таблици; 
• ключ с верните отговори; 
• интерактивни тестови задачи в електронната среда "iZZI", достъпни 

чрез персонален код. 


