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РЕЦЕНЗИЯ 

На дисертация на тема: „Определяне на остатъчни хлорорганични замърсители 

в черноморски риби“ за присъждане на образователна и научна степен 

„ДОКТОР“.  

Автор: Станислава Кателиева Георгиева 

Рецензент: доц. Иглика Т. Узунова, дхн 

 

1. Биографични данни за кандидата 

Станислава Кателиева Георгиева е родена на 17.02.1970 г. в г. Варна. 

Средното си образование е завършила в V ЕСПУ „Д. Полянов“ – Варна с 

разширено изучаване на немски език. През 1995 г. се дипломира в Пловдивския 

университет „П. Хилендарски“ като магистър химик с втора специалност – 

преподавател по химия. Трудовия си стаж ас. Станислава Георгиева започва като 

химик в РИОКОЗ – Варна на длъжност старши експерт в дирекция „Лабораторни 

изследвания“, отдел „Химични и Физични изследвания“. В Медицински 

университет – Варна постъпва като химик, хонорован асистент и понастоящем е 

асистент по химия. Като такава С. Георгиева води упражнения по химия със 

студенти от специалностите: медицина, фармация, инспектори по обществено 

здравеопазване. Като специалист химик Георгиева е повишавала 

квалификацията си и е посещавала следдипломни курсове в НЦООЗ – София по: 

актуални проблеми в химия на храните, определяне на пестициди и токсични 

елементи в храни, курс по Газова хроматография с мас детектор и др. За времето 

на трудовия си стаж докторантката е придобила редица технически умения и 

компетентности извън специалността си като химик, а именно: работа са 

компютър MS Office и с различен приложен софтуер, работа с Газов хроматограф 

с масдетектор и друга съвременна лабораторна техника. Тези умения могат да 

определят Станислава Георгиева като химик – специалист с висока и 

разностранна квалификация. Като допълнение за тази оценка бих могла да 
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посоча и езиковата и подготовка – английски език ниво напреднали, немски и 

руски езици. 

2. Актуалност на дисертационния труд 

В годините след края на 70-те на ХХ век разпространението в околната 

среда на устойчивите органични замърсители (УОЗ) включващи хлорорганични 

пестициди (ДДТ и метаболити), полихлорирани бифенили (ПХБ) и 

диоксиноподобни съединения намалява. Това  се дължи на тяхното 

ограничение и забрана за използване. Независимо от това, поради 

устойчивостта им в околната среда и способността им да биоакумулират 

хлорорганичните замърсители се натрупват по хранителната верига в 

организмите и то особено във водните. Въздействието им върху човека е 

предмет на редица изследвания и са предложени нормативи за оценка на 

безопасността на храната. Данните за разпространението на УОЗ дават 

информация освен за натрупвания в хранителната верига и за замърсявания на 

екосистеми и имат практическо значение за мониторинговите процеси. Това 

обяснява, че през последните години броят на изследванията за определяне на 

остатъчни количества хлорорганични замърсители непрекъснато нараства. 

Посоченото до тук доказва актуалността на тематиката, разглеждана в 

дисертационния труд. 

Изследването на остатъци от УОЗ в морски организми от Черноморското 

крайбрежие на България са провеждани епизодично и са сравнително малко до 

началото на последното десетилетие. Колективът на катедра Химия на МУ- 

Варна постави началото на системни и задълбочени изследвания в тази насока и 

настоящата дисертация е част от тях. 

 

3. Технически данни за дисертационния труд 

Разглежданата дисертация е представена на 146 стр., включващи 20 стр. 

от 4 приложения (хроматограми, таблици, статистическа обработка на 

резултатите). Данните от резултатите са дадени на 18 таблици и 43 фигури. 
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Цитирани са 201 литературни източника, от които 187 на латиница и 14 на 

кирилица. Те са отбелязани съгласно изискванията на МУ- Варна. 

Богатият и добре структуриран литературен обзор показва много добра 

осведоменост на докторантката по формулираната цел и произхождащите от 

нея задачи. Обхваната е значителна част от публикациите през последните 

десетина години, включително и нормативни документи. Във връзка със 

забраната за употреба на ДДТ се обсъжда мнението на редица автори за 

изследване на отношението ДДЕ/ДДТ като фактор за определяне дали 

замърсяването е старо или скорошно. Това схващане на авторите би могло да се 

интерпретира теоретически, да се посочат евентуални хипотези защо е така и 

какво е становището на дисертантката. Особено внимание е отделено в 

литературния обзор върху изследванията за определяне остатъци на 

хлорорганични замърсители в риби и други морски организми, поради това, че 

те могат да се използват и като биоиндикатор на водните 

екосистеми.Представени са подробни литературни данни за европейски и 

черноморски изследвания за съдържанието на ДДТ и метаболити, на ПХБ, а 

също така и за други географски части на света. Материалите са много 

интересни и заслужават внимание. Считам, че би трябвало да се прояви 

известна критичност към литературните данни, което би показало авторовото 

виждане и становище към голямото количество експериментални резултати. 

 

4. Литературен обзор 

В литературния обзор е направен задълбочен анализ на съществуващите 

методи за пробоподготовка, екстракция и определяне на хлорорганични 

замърсители  в проби от храни, съдържащи мазнини. Специално внимание е 

отделено на газ-хроматографското определение,за което са известни 

предимствата и това е методът използван в дисертацията. Би могло за пълнота 

да се посочат и други методи, освен използвания. Обобщението на 

литературния обзор (стр.38-39) обосновава още веднъж целта на дисертацията и 
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възможностите за приложение на резултатите от нея. Към този раздел бих могла 

да препоръчам по-добра обвързаност между отделните части чрез обобщаващи 

заключения и насочване към следващите. 

 

5. Оценка на експерименталната част и на резултатите 

Разделът „Експериментална част“ е много прецизно разработен. Обектът 

на изследване - десетина рибни вида, имащи стопанско значение и мекотелите 

(черна мида и рапани) са обстойно разгледани. Последователността на 

аналитичната процедура е детайлно описана. Тя включва изготвяне на средна 

проба, екстракция на липидите, където се съдържат всички хлорорганични 

вещества, пречистване на липидните екстракти, в който етап е направена 

модификация с цел едновременно извличане на ДДТ, модификати и ПХБ 

(принос №2) и последващо качествено и количествено определяне на газов 

хроматограф с масдетектор. 

Точността и възпроизводимостта на използвания метод в дисертацията са 

доказани недвусмислено. Това е постигнато чрез използване на метода на 

стандартната добавка, на вътрешния стандарт и анализ на сертифицирани 

материали. Резултатите от тези изследвания са представени в тази част на 

дисертацията и доказват твърденията за валидиране на метода и контрол на 

качеството на анализите. Статистическата обработка на всички резултати е 

достоверна, посочена е програмата за изпълнението ,броят на извадките. 

Особен интерес са данните на докторанта за съдържанието на ДДТ и 

метаболитите ДДЕ и ДДД в рибите кая, трицона, кефал, сафрид, карагьоз, 

чернокоп, паламуд, зарган, калкан и барбуна, уловени в различни райони на 

нашето Черноморие за периода 2007/2011 г. есенен и пролетен сезон. Трябва да 

се подчертае, че е извършена много голям обем експериментална работа, което 

се илюстрира от големия брой данни, представени таблично и графично. 

Данните са подкрепени и с хроматограми на конкретните номера проби за 

всички видове риби. За да се покажат определени зависимости  дисертантката е 
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представила графики за разпределението на средните стойности на сумата на 

ДДТ в различните риби по райони на улов, по видове, динамика на 

замърсяването по години, по сезони. При изследването на тези зависимости 

авторката прави анализ и сравнява получените резултати с тези на чужди автори 

и предположение за наблюдаваните отклонения. Процентното съотношение 

между съдържанието на ДДТ, ОДДЕ и ДДД (фиг. 35) в кая, трицона, кефали 

сафрид и неговото тълкуване за нивото на замърсяване на Черноморското ни 

крайбрежие са в корелация с оценката за безопасността на рибите като храна. 

За да се получи сравнителна екологична оценка за нивото на замърсяване 

с хлорорганични съединения са изследвани черни миди, рапани и някои 

сладководни риби (шаран, бяла риба, толстолоб и сом). Тези резултати са също 

интересни и могат да бъдат обект на бъдещи изследвания.Направеното 

обобщение за съдържанието на ДДТ и метаболити в риби на стр. 96 е много 

полезно и е подходящ преамбюл към раздела за оценка на безопасността на 

рибите като храна. 

Въз основа на обобщените данни за процентното съотношение на ДДТ и 

неговите метаболити за всички видове риби, уловени по нашето Черноморие, 

представени на Фиг. 39 става ясно, че ниския процент на ДДТ спрямо 

съдържанието на ДДЕ е резултат на стари замърсявания. Докторантката е 

изчислила стойности за дневен прием и коефициент на риска по видове риби. 

Такива изследвания не са правени у нас и въз основа на тях може да се твърди, 

че  черноморските риби не представляват риск за човешкото здраве. Оценката 

за безопасност се разглежда и в контекста на замърсяване с индикаторни и 

диоксиноподобни ПХБ. Данните за съдържанието им в същите видове риби са 

дадени в приложение 1 и2. Сравнение то на съдържанието ДДТ и индикаторни 

ПХБ по видове риби показва, че установените концентрации на ПХБ са много по-

ниски от тези на ДДТ. От друга страна сравнителните данни показват, че 

съдържанието на двете групи ПХБ индикаторни и диоксиноподобни е твърде 

различно и че замърсяването на рибите се дължи предимно на индикаторните. 
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Всеки един от диоксиноподобните ПХБ проявява различна токсичност и за това 

СЗО е въвела понятието „Токсична еквивалентност“ за всеки един от тях. В 

настоящата работа се разработва и този въпрос доста детайлно. Обобщаването 

за безопасността на черноморските риби, като храна е направено умело и 

достоверно, основавайки се на многобройни собствени изследвания, сравнени е 

литературни данни и препоръчителни норми. 

6. Оценка на изводите, приносите и публикациите    

Считам, че Станислава Георгиева е извършила  голяма по обем качествена 

експериментална работа, която й позволява да формулира съществени научни и 

полезни за практиката изводи. Докторантката е извела 14 извода от работата си, 

някои от които по мое мнение биха могли да се обобщят. 

Приемам напълно посочените приноси в дисертацията. Те имат 

оригинален характер, обогатяват научни знания, модифицират метод за анализ. 

Получените резултати имат и приложен характер за мониторинг на 

замърсяванията на Черно море. 

Основните резултати от дисертационния труд са публикувани в 5 

публикации, от които 3 в научни издания на български университети и 2 в 

чужбина (едната под печат). Научните форуми, на които Станислава Георгиева е 

участвала  с доклади са осем. Това са научни конференции с международно 

участие , проведени у нас и три в чужбина Атина, Ниш, Констанца). В тези 

публикации ясно се очертава участието на докторантката в разработките. 

Авторефератът е изготвен съгласно изискванията и коректно отразява 

резултатите от дисертацията. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложената ми за рецензия дисертация отговаря напълно на 

изискванията за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“. С 

пълна убеденост препоръчвам на почитаемите членове на научното жури по 
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конкурса да присъдят на Станислава Кателиева Георгиева образователната и 

научна степен „ДОКТОР“ по научна специалност „Биоорганична химия, химия на 

природните и физиологично активни  вещества“ 

 

 

15.05.2013 г.                   Рецензент: 

(доц. Иглика Узунова, дхн) 

 


