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Член на Научно жури, съгласно Заповед № Р-109-139/30.04.2013 г. на 

Ректора на Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“- 

Варна, относно процедура за защита на дисертационен труд за присъждане 

на образователна и научна степен „Доктор“ на Станислава Кателиева 

Георгиева на тема: „Определяне на остатъчни хлорорганични 

замърсители в черноморски риби“ по научна специалност 

„Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни 

вещества“ 

 

1. Оценка актуалността на темата 

Дисертационният труд представя задълбочено проучване върху 

замърсяването на черноморски риби с хлорорганични пестициди (ДДТ и 

метаболити) и полихлорирани бифенили (ПХБ). Хлорорганичните 

замърсители акумулират в рибите и те успешно могат да се използват като 

биоиндикатори за оценка замърсяването на водните екосистеми. 

Представените изследвания са в съответствие с Европейското 

законодателство и с ангажиментите на България като страна членка на 

Общността: Директива 2000/60/ЕО, установяваща рамка за действията на 

Обшността в областта на политиката за водите; Директива 2008/105/ЕО за 

определяне на стандарти за качество на околната среда за приоритетни 

замърсители с цел постигане на добро химическо състояние на 

повърхностните води; Директива 2008/56/ЕО за създаване на рамка за 

действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова 

директива за морска стратегия). В основните нормативни документи са 

посочени приоритетните вещества и някои други замърсители като: (общо 

ДДТ и пара-пара ДДТ, диоксиноподобни ПХБ и др.), които имат 

изключително значение при определяне стандартите за качество на 

морската среда и оценка на безопасността на черноморските риби като 

храна за човека и въздействие върху здравето. 

Темата за определяне на остатъчни хлорорганични замърсители в 

черноморски риби е изключително актуална и ще бъде една стабилна 



основа за бъдещи проучвания, свързани с изследване качеството на 

морските продукти и въздействие върху човешкото здраве. 

 

2. Оценка на резултатите 

Дисертационният труд е с обем 146 стр. и включва: 19 таблици, 43 

фигури, както и 6 таблици, и 12 фигури, представени в Приложение. 

Изследвани са 94 проби от 10 вида черноморски риби за съдържание на 

ДДТ и метаболити в 3 района по българското крайбрежие. Проучването 

обхваща 2 сезона – пролет и есен и е проведено в периода 2007 – 2011 г. 

Резултатите са обработени и интерпретирани по различни критерии: 

райони на улов, години, сезони, видове риби. За периода 2009-2010 г. са 

изследвани остатъчни количества ДДТ и метаболити и в сладководни риби 

от няколко сладководни басейна в България. Най-ценното от направеното 

проучване е, че по експериментален път се доказва липсата на текущо 

замърсяване на ДДТ в региона на българското крайбрежие на Черно море и 

остатъчните количества на ДДТ в рибите се дължат на употребата му в 

миналото. За целите на изследването е модифицирана аналитична 

процедура за едновременно определяне на ПХБ, ДДТ и метаболити. 

Особено актуални са резултатите за оценка безопасността на 

черноморските риби като храна, свързана със замърсяване с ДДТ и 

метаболити, както и с индикаторни, и диоксиноподобни ПХБ. При всички 

видове риби коефициентът на риск (RQ) за ДДТ и метаболити и 

индикаторните ПХБ е под единица и консумацията на тези риби не 

представлява риск за човешкото здраве. Токсичните еквивалентни 

концентрации (TEQ) на диоксиноподобните ПХБ за изключително ниски 

за всички видове риби и консумацията им не представляват риск за човека. 

 

3. Оценка на приносите 

Най-същественият принос в дисертационния труд е, че в България за 

първи път се прави оценка на безопасността на различни видове 

черноморски риби като храна, въз основа на изчислени: дневен прием, 

коефициент на риска за ДДТ и ПХБ, както и токсични еквивалентни 

концентрации на диоксиноподобни ПХБ. Оценката на безопасност 

показва, че няма риск за здравето на хората при консумация на 

черноморски риби. 

Освен това обширното изследване на различни видове черноморски 

риби за 5-годишен период показва, че остатъчните количества ДДТ в 



рибите се дължат главно на употребата му в миналото и не е налице 

текущо замърсяване. 

 

4. Критични бележки и препоръки 

Свързани са основно с приносите. Приносите са съществени, 

доказани по неоспорим начин, но създават впечатление, че само са 

маркирани. Много по-ценно би било да се откроят научните приноси и 

научно-приложните приноси, защото действително има такива. 

Препоръки 

Активно публикуване и популяризиране на изключително ценните 

резултати в български и международни научни списания. 

 

5. Заключение 

Високо оценявам експерименталните изследвания на докторанта 

Станислава Георгиева. Разработеният дисертационен труд я представя не 

само като чудесен химик-хроматографист, но и като изграден 

изследовател, който успешно анализира и интерпретира големия масив от  

данни за съдържание на хлорорганични замърсители в черноморски риби. 

Гласувам положително „ЗА“ за присъждане на образователна и 

научна степен „Доктор“ на докторант Станислава Кателиева Георгиева. 

 

 

 

 

 

 

16.05.2013г.     Подпис: 

Гр. Варна      (доц. д-р инж. Р. Чутуркова) 


