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С  Т А Н О В И Щ Е 

 

от доц. Мона Динкова Станчева, дхн, 

Научен ръководител на докторанта 

Катедра Химия, Медицински Университет „Проф. д-р П.Стоянов”-Варна 

 

на  дисертационния труд на Станислава Кателиева Георгиева на тема: 

"Определяне на остатъчни хлорорганични замърсители в черноморски риби" 

за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по научната 

специалност “Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни 

вещества”, професионално направление Химически науки. 

 

1. Оценка на актуалността на темата  

 В началото на миналия век бяха произведени широка гама индустриални 

химикали, като пестициди, торове, лекарства, препарати за промишлено и битово 

потребление и др. Положителният ефект от използването им в световен мащаб е 

голям, както за индустрията и селското стопанство, така и за здравето на хората.  

 След тяхната масовата употреба, много учени проведоха широкомащабни 

епидемиологични и токсикологични изследвания, които категорично доказаха, че 

много от тези химикали и техни странични продукти, притежават висока токсичност, 

опасни са за околната среда и човека. Класически  пример в това отношение са 

хлорорганичните пестициди, използвани масово в селското стопанство през 60-те 

години на миналия век, които се оказаха силно токсични,  с голяма устойчивост и 

способност да се натрупват в живите организми. Установи се, че те променят 

биологичната стойност на хранителните продукти, предизвикват неблагоприятни 

последици за човешкото здраве и околната среда. Това доведе до въвеждане на 

забрана за производството и употребата им.  

 Проблемът със замърсяването на околната среда с посочените и подобни на 

тях органични съединения, известни като устойчиви органични замърсители (УОЗ),  

е глобален  и се наложи в световен мащаб да бъде забранено производството и 

употребата им. С цел опазване здравето на хората и околната среда от 

въздействието им през 2001г беше  приета Стокхолмската конвенция, която 

България подписва през 2005 г.  
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  Първоначално в конвенцията са включени 12 замърсителя, това са девет 

хлорорганични пестицида, полихлорирани бифенили, диоксини и фурани, а в 

последствие още 9. Общото за всички УОЗ е това, че трайно замърсяват околната 

среда, по хранителната верига попаднат в човешкия организъм и могат да 

предизвикат нарушения на имунната, репродуктивната,  нервната системи и други 

заболявания Натрупват се в храни от животински произход, богати на мазнини и  

основно чрез консумацията на риба и други морски организми попадат в човешкия 

организъм. Затова морската храна и най-вече рибите са с висок риск, защото 

акумулират тези замърсители и бавно ги разграждат. Възниква въпроса за ползата 

и риска от използването на рибата като храна. От гледна точка на здравето, рискът 

трябва да има приоритет и да бъде оценен.  

 Нашите черноморски риби не са изследвани за съдържание на 

хлорорганични пестициди и не е правена оценка на безопасността им като храна, 

затова темата на  разработена дисертация е изключително актуална. 

 

2. Оценка на резултатите  

Литературният обзор показва, че дисертантът е проучил значителен брой 

литературни източници (цитирани са 201) и познава много добре  състоянието на 

изследванията до този момент. Представени са резултати за ДДТ и метаболити, 

ПХБ и други устойчиви органични замърсители на водещи световни научни 

колективи и лаборатории. Специално внимание е отделено на изследванията, 

свързани със замърсяване на рибите в Черно море. Разгледани са и аналитичните 

методи за  определянето на устойчиви органични замърсители, като е обоснован 

избраният аналитичен метод – газова хроматография с мас детекция.  

В експерименталната част подробно е представена аналитична процедура, като 

е акцентирано на едновременното определяне на ДДТ, метаболити и ПХБ. 

Използваният газхроматографски метод е валидиран, качеството на анализите е 

доказано чрез сертифицирани референтни материали. 

Резултатите са обобщени много добре, представени са в таблици и графики и е 

направена обстойна дискусия. Заключенията и обобщенията са направени на 

базата на статистически анализ на получените данни. Резултатите са сравнени с 

изследвания на други автори за замърсяването на риби от различни райони на 

Черно море, както и от други морета. 
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3. Оценка на приносите  

Формулираните изводи и приноси са логично следствие на получените резултати 

и тяхната дискусия. Приносите са свързани с оценка на замърсяването на рибите с 

хлорорганични замърсители и с оценката на безопасността им като храна. Такова 

систематично изследване се прави за първи път в България, като замърсяването е 

оценено по район на улов, по години и по видове риби. Получените резултати са 

използвани за изчисляване на следните показатели - хранителен прием, 

коефициент на риск и токсични еквивалентни концентрации, които  Световната 

Здравна Организация препоръчва за оценка на безопасността на храните. Такава 

оценка се прави в България за първи път. 

Част от представените резултати в дисертацията са включени в Национален 

план за действие по управление на устойчивите органични замърсители на 

Република България за периода 2012 – 2020 г, свързан с изпълнение на 

Стокхолмската конвенция.  

 

4. Критични бележки и препоръки към дисертационния труд  

Като научен ръководител на дисертанта ще направя следните препоръки:  

 Да се продължат изследванията за миди - диви и култивирани, както и при  

сладководните риби, като се анализират по-голям брой риби от река 

Дунав.  Това ще даде възможност да се направи оценка на безопасността 

им като храна, както това е направено при черноморските риби. 

 Във връзка с оценка на експозицията на хората да се изследват проби на 

майчино мляко, тъй като е известно, че майчиното мляко е много добър 

биоиндикатор. 

 Аналитичната процедура, която е  подробно описана в дисертацията, да 

бъде приложена при определяне и на други хлорорганични замърсители, 

например диоксини. 

 Част от резултатите да се публикуват в български научни списания, за да 

има повече информация за замърсяването на храни с устойчиви 

органични замърсители. 

 

5. Заключение  

Моята оценка за работата на Станислава Георгиева е много добра, високо 

оценявам нейната изключителна работоспособност, прецизност, както и 
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хроматографския опит, който беше необходим при извършването на тези 

изключително сложни анализи.  

 


