
РЕЦЕНЗИЯ 

 

от проф. д-р Ирина Караджова,  

Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

 

Относно: Процедура за придобиване на академичната длъжност доцент по 

научната специалност „Аналитична химия”, конкурс обявен в Държавен вестник бр. 

34 от 03.05.2016 г. за нуждите на катедра Химия, към факултет „Фармация” на МУ 

„Професор д-р Параскев Стоянов” - Варна. 

 

Общи данни: Обявения конкурс е в област на висшето образование 4. Природни 

науки, математика и информатика, по професионално направление 4.2. Химически 

науки, научна специалност Аналитична химия. За участие в конкурса документи е 

подал един кандидат гл. ас. д-р Станислава Кателиева Георгиева от катедра 

Химия на факултет „Фармация” на МУ „Професор д-р Параскев Стоянов” - Варна. 

 

Професионална кариера 

 

Гл. ас. д-р Станислава Георгиева е родена на 17.02.1970 г.. Завършва висше 

образование през 1995 г. в Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски” – 

Химически факултет, магистър по химия. През 1999 г. започва работа, в началото 

като химик, а от 2005 г. като старши експерт към РИОКОЗ – Варна. В периода 

2003-2006 г. придобива специалност „Санитарна химия” като специализант към 

МУ-Варна. От 2008-2011 г. работи като химик и хоноруван преподавател към МУ-

Варна. През 2011 г. е избрана за асистент към катедра Химия на факултет 

„Фармация” на МУ - Варна. В периода 2011-2013 г. е докторант на самостоятелна 

подготовка към катедра „Химия” по научната специалност „Биоорганична химия, 

химия на природните и физиологично активни вещества”. През 2013 г. защитава 

успешно завършения дисертационен труд на тема: „Определяне на остатъчни 



хлорорганични замърсители в черноморски риби” и получава образователната и 

научна степен „доктор”  

 През 2014 г. е избрана за главен асистент към катедра Химия на факултет 

„Фармация” на МУ – Варна. 

 

Анализ на научните публикации, представени по конкурса 

 

Гл.ас. д-р Станислава Георгиева участва в конкурса с 28 пълнотекстови научни 

публикации, от които 18 в български и 10 в международни специализирани 

списания. В 50% от представените публикации гл.ас. Георгиева е първи автор и в 

25% е втори автор, което показва самостоятелност както по поставянето на 

научната проблематика така и в представянето на получените научни резултати и 

крайното им публикуване.  

По представените публикации са намерени 7 цитата. 

В допълнение гл.ас. Георгиева представя 9 избрани резюмета, публикувани в 

сборници от научни конференции. Документирано е активно участие в 

конференции с 35 постера.  

През 2016 г. гл.ас. Георгиева публикува самостоятелна монография на тема:  

„Приоритетни химични замърсители във водни организми“  

Гл. ас. Георгиева участва като експерт в 3 научни проекта. 

 

Научни приноси 

 

Основните научни приноси в трудовете на гл.ас. д-р Ст. Георгиева могат да се 

разглеждат в категориите: (i) oбогатяване на съществуващо научно знание и (ii) 

научни постижения в практиката. Основната тема в представените научни 

разработки е охарактеризиране на черноморски организми по отношение на 

съдържание на токсични замърсители и хранителни параметри и без съмнение е 

изключително актуална в светлината на общата политика на ЕС за въвеждане на 

строги стандарти за контрол на качеството и безопасност на морски храни. 

Същевременно рибите са индикаторен организъм, съгласно Европейската 



директива за водите и съдържанието на токсични замърсители в тях може да се 

използва за охарактеризиране на степента на замърсяване на Черно море. В този 

аспект провежданите системни изследвания, в научните трудове на Ст. Георгиева 

са от съществен национален и регионален интерес Представените резултати са 

значителна стъпка в посока въвеждане на подходящ вид риби като индикаторни 

организми на замърсяване на Черно море и не напразно са намерили място в 

Плана за управление на Черноморска Басейнова Дирекция.  

Като съществени научни направления, в които са демонстрирани научни приноси 

се открояват: 

Разработен е аналитичен метод за определяне на хидрофобни замърсители 

(DDT и метаболитите DDE и DDD; полихлорирани бифенили  (РСВ)) в биота. 

Представени са статистическите характеристики на разработената аналитична 

процедура. 

Разработен е аналитичен метод за определяне на приоритетни хидрофобни 

замърсители хексахлорбензен и хексахлорбутадиен в биота. Разработената 

методика е оптимизирана и съчетана като приложение за определяне на 

хидрофобни хлорсъдържащи замърсители в биота. Трябва да се отбележи, че в 

страната няма системни изследвания на тези замърсители в черноморски 

организми. Разработените методики са валидирани съгласно EN ISO 17025 и 

могат да се прилагат в рутинната аналитична практика. 

 Разработените методики са приложени за определяне съдържанието на 

приоритетни хлорсъдържащи замърсители (DDT и метаболите, DDE и DDD; 

полихлорирани бифенили (РСВ), хексахлорбензен и хексахлорбутадиен) в 

черноморски риби (пелагични и бентосни) от различни черноморски райони. 

Проведени са системни изследвания като е обхванат почти изцяло периода на 

първия План за управление.  

 В допълнение изследванията за тези замърсители са разширени и за 

сладководни организми като са изследвани водни тела от района на 

Черноморската дирекция 

Представената подходяща статистическа обработка на получените 

резултати за оценка  на рибите/мидите като безопасна храна и като индикатор за 



замърсяването дава възможност да бъдат направени първите и на практика 

единствени оценки на химичното и екологично състояние на водните тела в 

Черноморска Басейнова Дирекция. 

В комбинация с изследванията за приоритетни органични замърсители са 

проведени измервания за съдържания на есенциални и токсични елементи в 

биота. В резултат са получени данни за пълна оценка на качеството на риби и 

миди от гледна точка на безопасното и здравословно хранене. 

Проведената обработка на значителния обем данни  може да бъде използвана 

за: 

 Оценка на качеството на различни видове черноморски риби като 

здравословна и безопасна храна; 

 Създаване на база данни за разработване на по-точни и прецизни 

национални стандарти за качество на околната среда чрез оценка на 

черноморски седименти и биота; 

 Създаване на база данни за съдържание на хидрофобни приоритетни 

замърсители, която да служи за оценка на ефекривността на мерките в 

Плановете за Управление на Черноморска Басейнова Дирекция.  

Едно относително ново и оргинално направление в творческото развитие на 

гл.ас. Георгиева са разработките, свързани с определяне на морски биотоксини в 

двучерупчести мекотели. На практика това са първи изследвания за страната и с 

много висока стойност както от гледна точка на разработване на аналитични 

методи за определянето им така и от гледна точка на коментари на получените 

резултати. Разработен е теоретичен модел за определяне на амнезиев токсин в 

проби планктон, който може да бъде използван в бъдещи разработки.  

Гл. ас. Ст. Георгиева публикува през 2016 г. монография на тема: 

„Приоритетни химични замърсители във водни организми“, в която са обобщени 

собствени изследвания в комбинация с подробна характеристика на самите 

замърсители, въведените стандарти за качество и препоръки за разработване на 

програми за мониторинг за оценка и прогнозиране на състоянието на 

повърхностните и крайбрежните води. Монографията има висока стойност като 



методология при провеждане на оценка на химично и екологично състояние, 

разработване на аналитични методики и оценка на получени резултати.  

 

Учебна дейност 

Гл. ас. Ст. Георгиева започва преподавателската си дейност с назначаването си 

като хоноруван асистент в областта на аналитичната химия. Тя води лекции и 

упражнения на студентите от Факултета по медицина, медицински колеж и 

Факултета по фармация. Като правило учебната и натовареност е значително над 

изисквания норматив.  

Гл.ас. Георгиева работи активно със студентите като подпомага активно 

израстването им като професионалисти. Тя е курсов ръководител на студентите от 

специалност Фармация от учебната 2013/2014 г. до момента. Участва активно в 

актуализирането на учебни програми по аналитична химия за различни 

специалности – Фармация, Помощник фармацевт, Медицински лаборант. Участва 

във въвеждането на нови практически упражнения по химия и аналитична химия 

за различните специалности както и в подготовката на изпитни тестове за краен и 

текущ контрол на знанията на студентите. 

Подготвила е и води лекционни курсове по аналитична химия за специалност 

„Помощник фармацевт” и специалност „Медицински лаборант”. Подготвила е и 

води специализирани лекции по аналитична химия за специалност „Фармация”. 

Гл.ас. Георгиева има активно участие при разработването на раздели от учебни 

помагала: „Учебно помагало за упражнения по аналитична химия” за студенти от 

специалност „Фармация” с ежегодно актуализиране; Тетрадка за практически 

упражнения по аналитична химия за специалност „Медицински лаборант” с 

ежегодно актуализране; Тетрадка за практически упражнения по аналитична 

химия за специалност „Помощник фармацевт” с ежегодно актуализране.   

Гл.ас. Ст. Георгиева подпомага научното израстване на студентите, тя е била 

научен консултант и научен ръководител на няколко магистърски дипломни 

работи. Много добре впечатление прави фактът, че студентите са участвали с 

проведените от тях научни изследвания с постери и устни птезентации на 

студентски научни сесии и конференции и са спечелили първа награда. 




