
СТАНОВИЩЕ

от проф. Веселина Гаджева, дхн,

Катедра „Химия и Биохимия“ в Медицински факултет 

на Тракийския университет -  Стара Загора

Със заповед № Р-109-283/ 22.07.2016 г. на Ректора на Медицински Университет 
„Проф. д-р Параскев Стоянов“— Варна съм определена за член на научното жури в конкурс 
за заемане на академичната длъжност „доцент" в професионално направление 4.2 
„Химически науки"- Аналитична химия.

Единствен кандидат в конкурса, обявен в ДВ бр.34/ 3.05.2016 г. за нуждите на Катедра 
Химия на Фармацевтичния факултет в МУ- Варна, е гл. ас. Станислава Георгиева. 
Кандидатката е представила всички необходими документи за конкурса, съгласно 
Правилника за развитие на академичния състав на МУ -  Варна.

За участието в конкурса са представени 28 научни публикации -  18 в български и 10 в 
чуждестранни научни списания; 35 участия в национални и международни научни 
форуми; монография със заглавие „Приоритетни химични замърсители във водни 
организми“; автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна 
степен „доктор“ по химия; учебни програми и материали по аналитична химия.

Учебно-преподавателска работа
Гл.ас. Георгиева работи в катедрата от 2008г„ първоначално като химик, през 2011г. е 

избрана за асистент по аналитична химия, а от 2013г. е гл. асистент. Преподавателската 
дейност на Георгиева включва упражнения по аналитичната химия, санитарна и 
медицинска химия, като учебната натовареност за последните пет години е над 420 ч., при 
норматив 360 ч. Водените от нея упражнения по аналитична химия са на студентите от 
специалностите: фармация-магистри, помощник-фармацевти и медицински лаборанти; 
упражненията по медицинска химия са на студенти по медицина, а тези по санитарна 
химия -  на санитарни инспектори.

Специално внимание заслужава участието на кандидатката в изготвянето и 
актуализирането на учебните материали по аналитична химия: учебни тетрадки за 
упражненията на студентите от различните специалности, посочени по-горе, разработване 
на нови упражнения и въвеждането им в учебната програма, различни тестове за изпитите 
и за текущ контрол по време на семстъра, учебно помагало за упражненията на 
студентите-магистри от специалността фармация. В учебнито помагало за улеснение на 
студентите при тяхната подготовка, е включена и част от теорията, върху която са 
лабораторните упражнения, което е от голямо значение за усвояване на учебния материал, 
а също така и за самостоятелната подготовка на студентите. При разработването и



написването на помагалото участието на гл.ас. Георгиева е голямо по оценка на проф. М. 
Станчева, която води курса по аналитична химия.

През учебната 2015/2016г на гл.ас. Георгиева е било възложено да води лекционните 
курсове по аналитична химия на специалностите помощник-фармацевт и медицински 
лаборант, както и избрани лекции от раздела инструментални методи за анализ на 
магистър-фармацевти. Тя се е справила добре -  оценката отново е на проф. Станчева, 
коята намира, че Георгиева има много добър потенциал за разработване и представяне на 
лекции.

Основните приносите в учебната работа са:
• разработване и въвеждане на нови лабораторни упражнения по аналитична химия за 

различни специалности
• актуализирате на учебни програми на лекционните курсове по аналинична химия за 

специалностите помощник-фармацевт и медицински лаборант
• разработване и изнасяне на лекции по аналитична химия
• активно участие в подготовката на упражненията по химия на студентите по 

медицина, както и ръководството на тези упражнения
• изготвяне на материалите за акредитациите на факултета по Фармация 

Професионалното отношение на гл.ас. Георгиева към преподавателската работа е
получило признание и с избирането й за курсов ръководител на втори курс на магистър - 
фармацевтите, както и в комисиите по акредитацията и по научната работа на факултета 
по Фармация.

Научно-изследователска работа

Научната работа на гл.ас. Георгиева започва в Катедрата по Химия с разработването на 
дисертация на тема "Определяне на остатъчни хлорорганични замърсители в черноморски 
риби“, която тя успешно защитава през 2013г. Като рецензент съм оценила високо този 
дисертационен труд и намирам, че той има голямо значение за нейната бъдеща научна 
работа, свързана с химическата безопасност на храните. Научните изследвания, по които 
тя продължава да работи са:

• определяне съдържанието на някои устойчиви органични замърсители, предмет 
на Стокхолмската конвенция, във водни организми - черноморски риби и 
мекотели, както и в сладководни риби

• оценка на безопастостта на черноморските и сладководни риби и мекотели, 
използвани за храна

В дисертацията бяха представени изследвания и резултати за съдържанието на ДДТ 
и метаболити в черноморски риби. Работата е продължила с определяне на още три 
приоритетни устойчиви органични замърсители в различни видове черноморски риби и



черна мида — дива популация и аквакултури, както и в сладководни риби. Получените 
резултати са използвани за оценка на безопасността на посочените водни организми, които 
се използват за храна, а също така и за оценка на замърсяването на Черно море и 
прилежащи към него водни басейни. За оценка на безопасността са изчислени: дневен 
прием, токсични еквивалентни концентрации, коефициент на риска. Направено е 
сравнение на получените данни с различни нормативни документи, препоръчителни 
стойности на СЗО и Европейски директиви.

Представената монография „Приоритетни химични замърсители във водни 
организми“ намирам за логично продължение на дисертацията. В монографията са 
описани редица химически замърсители, които се срещат във водните басейни и 
организми, законодателството и редица нормативни документи, свързани с тях. 
Представени са собствени резултати от изследвания, направени за първи път в България.

Ново направление в работата, свързана с безопасността на морските организми като 
храна, са проучванията за определяне на някои морски токсини. Акцентът е върху черната 
мида, която в последните години се отглежда масово като аквакултура и се използва за 
храна. Тя акумулира различни морски токсини, които имат нежелани ефекти върху 
здравето на човека, затова търсенето и определянето на токсини е актуално и важно.

Научните приноси са детайлно и коректно описани в приложената справка. Те са много 
на брой, представени в няколко направления. Ще обърна внимание само на някои от тях, 
които намирам за изключително важни:

• разработена е аналитична процедура за определяне на приоритетни хидрофобни 
химически замърсители в биота, като при някои от замърсителите тази 
процедура е модифицирана с цел по-добри резултати и използване на по-малко 
реактиви.

• използваният газхроматографски метод с масдетекция за определянето на 
замърсители е валидиран, а точността на анализите -  проверени със 
сертифицирани материали и стандартни добавки.

• получените резултати за съдържанието на устойчиви органични замърсители са 
използвани за оценка на рибите като безопасна храна и като индикатор за 
замърсяването на Черно море.

• за оценка на безопасността са определени няколко важни характеристики, като 
коефициент на риска, токсични еквивалентни концентрации, дневен прием за 
много на брой черноморски и сладководни риби, което в България се прави за 
първи път.

Резултатите от досегашните изследвания показват, че няма риск за здравето на 

хората при използването на черноморски и сладководни риби за храна.

Представените научни публикации от Ст. Георгиева са 28, които са след защитата 
на докторската дисертация, като 10 са в международни списания и 18 -  в български.



Участията с постери и доклади на научни форуми с отпечатване на резюмета в 
сборници са 35, като по-голяма част от тях в чужбина. Забелязаните цитати са все още 
малко на брой, вероятно защото голяма част от публикациите са от последните години, 
но намирам че те имат голям потенциал и ще бъдат оценени от международната 
научна общност в бъдеще. Препоръчвам в бъдеще резултатите от направените 
изследвания да се публикват предимно в международни списания.

Към научната активност на гл.ас. Георгиева ще отбележа още:
• Участие в два големи научни проекта -  един национален, финансиран от МОН и един 

международен-по финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство.

• Научен ръководител и консултант на студентски разработки 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценявам преподавателската, научната и административната работа на Ст. Георгиева 
положително. Безспорно тя се е утвърдила като авторитетен и уважаван преподавател и 
изследовател с голям потенциал за развитие. Преподавателската работа, както и научната 
продукция отговарят на изискванията, посочени в Правилника за развитие на академичния 
състав на МУ -  Варна за получаване на академичното звание „доцент”.

Въз основа на всичко изложено по-горе ще гласувам с „да“ за присъждането на 
академичната длъжност „доцент" на гл.ас. Станислава Георгиева в професионално 
направление 4.2. Химически науки, специалност Аналитична химия.

10.08.2016 г. проф. В. Гаджева, дхн


