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СТАНОВИЩЕ 
 

От Доц. д-р Мария Георгиева Ангелова – Ръководител сектор Химия, катедра 
„Химия и биохимия & физика и биофизика”, Медицински факултет, Медицински 

университет, гр. Плевен 
 

Относно: дисертационния труд на тема „Определяне на остатъчни хлорорганични 
замърсители в черноморски риби” на ас. Станислава Кателиева Георгиева за придобиване 
на научната степен „Доктор” в област на висше образование: 4. Природни науки, математика 
и информатика, професионално направление: 4.2 Химически науки и научна специалност 
„Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества”. 

Със Заповед № Р-109-139 от 30.04.2013 г. на Ректора на Медицински университет 
„Проф. д-р Параскев Стоянов” гр. Варна съм определена да представя становище относно 
дисертационния труд на ас. Станислава Кателиева Георгиева за присъждане на ОНС 
„доктор“ в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление: 4.2 Химически науки и научна специалност „Биоорганична 
химия, химия на природните и физиологично активните вещества”. 

Станислава Кателиева Георгиева е родена на 17.02.1970 г. Завършила е Пловдивски 

Университет “Паисий Хилендарски” през 1995 г., Магистър химик, Втора специалност – 

преподавател по Химия. През 2006 г. придобива специалност “Санитарна химия“ – база 

НЦООЗ – София.От автобиографичните данни на Ст. Георгиева се вижда, че тя е заемала 

следните длъжности:  

От 1999 до 2008 г. работи в РИОКОЗ – Варна като Химик  - Старши експерт в Дирекция 

“Лабораторни изследвания”, отдел „Химични и физични изследвания”. От 2008 до 2011г. 

работи като Химик и Хонорован асистент по химия в Медицински университет – Варна, а от 

2011 до сега като Асистент по химия в същия Университет. 

Следдипломните курсове – 2000 – 2007 г. в В НЦООЗ – София: Актуални проблеми в химия 

на храните; Храната източник на антиоксиданти; Въглехидрати в храните; Определяне на 

пестициди и токсични елементи в храни; Курс по Газова хроматография с мас детектор; 

Методи за определяне на акриламид и 5-МСРD чрез Газова хроматография с мас детектор; 

са основа на научните интереси на ас. Ст. Георгиева и на нейната научна работа по 

докторската й дисертация. 

В пряка връзка с успешната научна дейност на ас. Георгиева като докторант са и 

Техническите й умения и компетенции: Работа с компютър MS Office, Internet и друг 

приложен софтуер. Работа на Газов хроматограф Perkin Elmer 8700 с ECD и Agilent 6890 с 

мас детектор, Спектрофотометър, Газов хроматограф Термо Focus с Масдетектор и друга 

лабораторна техника. Не на последно място за цялостната научна осведоменост на 

докторанта значение има и владеенето на чужди езици: английски език – ниво напреднали, 

немски и руски език. 

За периода 2011 - 2013 ас. Станислава Кателиева Георгиева е докторант на 
самостоятелна подготовка, катедра Химия, Медицински университет – Варна. 

1. Оценка на актуалността на темата 

Дисертационният труд на тема „Определяне ня остатъчни хлорорганични замърсители 
в черноморски риби” е върху актуален за човечеството проблем – замърсяването на 
водните екосистеми и обитателите в тях с устойчиви органични замърсители. Независимо, 
че от много години производството и употребата на хлорорганични пестициди (ХОП) и 
полихлорирани бифенили (ПХБ) е забранено, те продължават да присъстват в околната 
среда - въздуха, почвата и водите. Доказано е акумулирането на устойчивите органични 
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замърсители (УОЗ) в голям брой храни, риби и морски животни, което създава реална 
опасност за експозицията им в населението и застрашаване на неговото здраве.  

Целта на дисертационната работа е  изследване в динамика съдържанието на 
остатъчни хлорорганични пестициди (ДДТ и негови метаболити) в черноморски риби и 
оценка на безопасността на рибите като храна. 

Изборът на обекта на изследването - рибите е актуален и е мотивиран от: първо 
рибата е основна храна на населението, живеещо около водните басейни; второ тя е една 
от най-препоръчваните храни за здравословно хранене; трето морските обитатели са 
източници на редица полезни вещества – протеини, незаменими полиненаситени мастни 
киселини и витамини, използвани освен като хранителни вещества и в производството на 
лекарства и добавки. На тези положителни страни на използването на рибите се 
противопоставят негативните, т.е. способността им да акумулират УОЗ. Поради бавното 
разграждане на замърсителите в тях те се използват и за откриване на съответните 
метаболити на замърсителите. Макар, че тези факти са разгледани в литературата, 
обсъждането им в дисертацията е актуално, защото се базира на изследване на УОЗ в 
различни видове черноморски риби от българското Черноморие, което се систематизира за 
първи път.  

Освен това въз основа на количествени показатели за съдържанието на изследваните 
замърсители в рибите и оценка на  качеството им като храна за първи път се дава отговор 
на актуалния въпрос за ползата и риска от рибата като храна. Количествени данни, 
получени с една цялостна аналитична процедура, свързана с валидиране на използваните 
методи, която да позволява едновременно определяне на ПХБ, ДДТ и метаболити в една 
проба, улесняващо съпоставимостта им, е актуален проблем при контрола на храни, 
анализирани с различни методи и в различни лаборатории, а това е цел и тя се постига в 
дисертационния труд.  

 
2. Оценка на резултатите 

В дисертационния труд са представени  данни за съдържанието на ПХБ, ДДТ и 
неговите два метаболита ДДД и ДДЕ в 10 вида черноморски риби. Резултатите за 
съдържанието на тези УОЗ е представено чрез изследване на липидното съдържание на 
пробата като ng/g lw и по отношение на свежото тегло на пробата - ng/g ww, което позволява 
да се оцени замърсяването на водите на Черно море и замърсяването на рибата като храна. 
Проследена е динамиката на тези замърсители в течение на 5 години в зависимост от 
времето (пролет и есен) и мястото  на улов (северно крайбрежие, гр. Варна и южно 
крайбрежие).  

Изследваните УОЗ в много видове риби в течение на години са добре 
систематизирани. Резултатите са представени графично след статитистическата им 
обработка. Така се онагледяват изводите и се улеснява анализът, направен след тях. 
Достоверността на резултатите се гарантира от използването освен на модерни аналитични 
методи и съвременни апарати и чрез тяхното съпоставяне с получени от други автори данни 
за други райони на Черно море.  

В дисертацията са дадени резултати за оценка на безопасността по отношение на УОЗ 
при използване на черноморските риби като храна. За целта са изчислени различни 
показатели - дневен хранителен прием, коефициент на риска (RQ) и токсични еквивалентни 
концентрации (TEQ), методология приета от СЗО. Стойностите на тези показатели са много 
по-ниски от посочените норми, което показва, че консумацията на черноморски риби не 
представлява опасност за здравето на хората. 

Получените резултати за приносът на индикаторните ПХБ и ДДТ в общото 
замърсяване са графично представени. Те са съпоставени със стойностите за съответните 
риби в други морски басейни, както и с определените референтни стойности в Европейския 
съюз за риба и рибни продукти. До настоящия момент за България гранични стойности за 
тези вещества не са предложени. Поради това получените данни са от особена важност и с 
тях се поставя началото на една база данни, която в близките години ще бъде създадена и 
в България.  
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Четири са основните значения на анализираните до тук резултати от дисертационния 
труд:  

- Модифицирана – осъвременена и модернизирана е, аналитична процедура за ПХБ в 
храни от животински произход, позволяваща едновременно определяне на ДДТ и 
метаболити, и полихлорирани бифенили в рибни тъкани. 

- Резултатите показват, че ПХБ и ДДТ присъстват в морската храна в концентрации 
под допустимите;  

- Те потвърждават установеният факт, че рибата е добър биоиндикатор за оценка на 
замърсяването и според резултатите, замърсяването на Черноморското ни крайбрежие е 
сравнително ниско;  

- Резултатите дават отговор на въпроса за риска и ползата от морската храна. Според 
тях ползата стои над риска, защото ПХБ и ДДТ присъстват в морската храна в концентрации 
под допустимите. Рискът е обективизиран чрез количествени аналитични показатели - 
дневен хранителен прием, коефициент на риска (RQ) и токсични еквивалентни 
концентрации (TEQ).  

 
3. Оценка на приносите 

Приносите на дисертационния труд са съществени - те са посочени от дисертанта на 
базата на обективни, систематични, статистически анализирани експериментални 
изследвания. 

Личното ми становище по тях е следното: 
Принос 2 е особено важен, тъй като предложеният и валидиран метод за определяне 

на УОЗ в храни с високо съдържание на мазнини е с добри аналитични параметри – 
линейност, граница на откриване, граница на определяне, аналитичен добив , доверителен 
интервал, RSD, %, селективност, икономичност, достъпност на оперативното изпълнение; 
същевременно е необходим и актуален метод. Подчертавам това, че методологията и 
апаратурата са съвременни, модерни и високо информативни. 

Приноси 1 и 3 са важни, не само защото те са нови за България – принос 1 дава 
отговор на актуален за света въпрос, свързан с човешкия живот и здраве, а принос 3 
показва необходимостта от създаването и прилагането на количествени аналитични 
критерии за строго контролиране на използваните храни.  

Принос 4 показва регионалната значимост на проведените изследвания и 
възможността за създаването на негова основа на база данни за замърсяване на Черно 
море и сравняването им с други морски екосистеми. Това потвърждава актуалността на 
темата на дисертационния труд.  

4. Критични бележки и препоръки към дисертационния труд 

Дисертационният труд се състои от 146 страници, включващи 43 фигури, 18 таблици, 
Приложение. Цитирани са 201 литературни източника, 187 от които на латиница и 14 на 
кирилица.Структурирането на дисертационния труд е стандартно – обзорна част, материал 
и методи, резултати и обсъждане и изводи,заключения, приноси. Дисертационният труд е 
написан прецизно и е добре оформен. Няма да отбелязвам незначителния брой технически 
грешки.  

Становището ми за работата по дисертацията е положително.  

Позволявам си да направя само някои препоръки за бъдещата работа на ас. 
Станислава Кателиева:  

- Да продължи мониторинга на Черноморските риби и въз основа на това да работи за 

създаването на база данни за замърсяването на Черно море, а чрез прилагането на 

количествени аналитични критерии и за строго контролиране на използваните храни. 
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