
С Т А Н О В И Щ Е  

от доц.д-р Стефан Георгиев Манев 
член на научно жури в конкурс за заемане на  

академичната длъжност „Професор”, 
обявен в Държавен вестник, бр. 95 от 29.11.2016 г. 

Професионално направление – 4.2. Химически науки  
Научна специалност – Неорганична химия 

 

 Общи бележки 
На конкурса за академична длъжност „Професор” по 4.2. Химически науки за 

нуждите на  МУ „ Проф.д-р Параскев Стоянов”  Варна,  обявен  в ДВ бр. бр. 95/ 
29.11.2016 г. се е явил само един кандидат, доц. д-р Любомир Евстатиев Македонски. 
 Доц. д-р инж. Любомир Евстатиев Македонски е завършил висше образование 
през 1985г. в ХТМУ София. От 1986 до 1990 г. е редовен докторант в Института по  
„Обща и неорганична химия”. Защитава дисертация на тема: ” Иследване на 
ванадиеви катализатори за окисление на серен диоксид” през 1990 г. От 1990 до 2002 
г работи последователно като химик и н.с ІІІ, ІІ и І ст. в Института по  „Обща и 
неорганична химия” на БАН – София. От 2002 г. е главен асистент, а от 2008 г. доцент 
по научната специалност Неорганична химия в МУ „ Проф.д-р Параскев Стоянов”  
Варна.   
  Основните научни интереси на доц. д-р Л. Македонски са насочени в няколко 
области като претърпяват развитие с времето. Като студент публикува три работи в 
областта анализ на лекарствени средства. Те са свързани с практиката и показват 
преди всичко интереса му към изследователската работа. В института по Обща и 
неорганична химия интересите му се насочват в областта на катализата. Работите му в 
тази област са свързани както с общи въпроси на катализата, така и с приложението 
на катализаторите за получаване на различни вещества. Преминаването му в 
Медицинския университет го насочва към изследвания, които могат да се 
характеризират най-общо като изследвания в областта на Химия на храните. В тази 
област са и последните изследвания на кандидата.  

 

Обобщени данни за научната и преподавателска дейност 
Обобщените количествени данни за научноизследователската и 

преподавателска дейност на доц. Македонски са представени на следващата таблица: 
 

Научна и учебна дейност 
Общ 
брой 

Брой за 
конкурса 

Изисква-
ния на МУ 

Общо научни статии   83 56 25 

Статии: равностойни на монографичен труд/ от тях 
с импакт фактор 

10/7 10/ 7 10/ 7 

Участие в научни форуми: общо/ в чужбина  >100 64/37 ---- 
Общо: учебници / учебни помагала  7/10 6/8 3 
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А) на български език 3/6 2/4 ---- 
Б) на английски език 4/4 4/4 ---- 
Докторанти: защитили/ зачислени 2/1 2/1 2/1 
Лекционни курсове: български/английски 7/2 7/2 ---- 
Учебна заетост (средно за последните 4 г.): лекции/ 
упражнения 

266/120 266/120 50/50 

Брой  цитати 95 95 ---- 
Участие в проекти 5 5 ---- 
Ипакт фактор: обща стойност /брой статии  ---- 16,398/ 24 ---- 
 

Цитираните данни показват, че по наукометрични данни кандидатът 
отговаря напълно на изискванията на правилника, който урежда условията и 
реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в 
МУ „Проф.д-р Параскев Стоянов”  Варна, като в повечето от случаите ги 
надминава значително.    

 
Преподавателска дейност 
Важна част от дейността на кандидата е преподавателската му дейност. Тя е 

разнообразна и e свързана с лекции, семинари и упражнения по Химия, Химия и 
околна среда и Санитарна химия, като част от лекциите са на английски език. 
Лекциите са предназначени за различни специалности като: медицина, дентална 
медицина, фармация, обучаване на помощник фармацевти, клинични лаборанти и 
инспектори по опазване на общественото здраве. Значителна част от учебните 
програми на курсовете, четени от доц. Македонски и упражненията към тях са 
разработени от него. Годишната натовареност на кандидата е значителна и надвишава 
изискванията на правилника за придобиване на научни степени и заемане на 
академични длъжности. Резултат от тази дейност са и учебниците и учебните 
помагала с участие на кандидата (общо 14 за конкурса), които позволяват да се оцени 
и високото качество на съдържанието на преподаваните дисциплини.  

Може да се направи заключението, че преподавателската дейност на доц. 
Л. Македонски е разнообразна по съдържание, значителна по обем и с високо 
качество. Тя покрива темата на обявения конкурс – неорганична химия. 

 

Научноизследователска дейност 
От представените 56 статии за конкурса, 10 са предложени за равностойни на 

монографичен/хабилитационен труд. Това са статии 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 46, 47 и 
51. Те са насочени към изследване на съдържанието на токсични метали, хлор 
съдържащи бифенили и пестициди, мастни киселини и витамини в различни видове 
морски и сладководни риби. Подбраните статии са представителни и очертават 
методите на изследване, обектите на изследване и параметрите, които се изследват в 
тази област от доц. Македонски. По обем, съдържание и резултати работите отговарят 
на изискванията за хабилитационен труд. Те показват как се получават и 
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интерпретират важни резултати, свързани с възможностите за използване на рибата 
като основна храна и могат да послужат като модел за изследвания в тази област.   

Останалите 46 научни публикации са насочени основно в две области – 
катализа и качества на различни видове риби като основна храна.  

 
 
Изследвания в областта на катализата 
В областта на катализата са представени 4 работи. Те могат да се разгледат като 

заключение на дългогодишна успешна работа в тази област. Това е областта, в която е 
защитена докторската дисертация на кандидата. 

Изследванията и приносите в областта на катализата, представени за конкурса,  
могат да се резюмират в следното: 

 Синтезирани са нови катализатори на базата на ванадиеви и титанови оксиди 
за окисление на о-ксилол до фталов анхидрид. 

 Катализаторите са характеризирани с помощта на рентгеноструктурен 
анализ, електронна микроскопия и фотоелектронна спектроскопия и са изследвани по 
отношение на каталитична активност, селективност и термична устойчивост. 

 Изследвано е и влиянието на промотори върху качествата на катализаторите. 
 Получените резултати са обработени с подходящи методи. 
 Резултатите показват, че в сравнение с промишления катализатор 

синтезираните образци показват по-добри каталитични свойства и дават основа за 
следващи изследвания в тази област.  

Статиите в областта на катализата са публикувани  в Prog.Catal. и Bul. Chem. 
Com. В тази част от представените трудове има известно несъответствие. Трудовете, 
които се представят в материалите с цитатите, не отговарят на трудовете в списъка с 
представените за професурата статии. Рецензентът не може да прецени реалното 
отразяване на изследванията в литературата, но е сигурно, че отразяване има. Трябва 
да се отбележи, че в изискваниятта на МУ за професор данни за отразяване на 
статиите в литературата не се изискват.   

 
Изследвания в областта на хранителната химия 
Преминаването на доц. Македонски от БАН в Медицинския университет налага 

промяна в тематиката на научната му дейност. Натрупаният изследователски опит е 
значителен и позволява лесно насочване към тематика свързана с профила на 
Медицинския университет. Тематиката, в която доц. Македонски работи и представя 
научни изследвания може да се обобщи като Хранителни качества и замърсяване с 
органични замърсители и тежки метали на морски и сладководи риби. Изследванията 
в тази област запълват една празнина в данните за замърсяване на водните източници 
у нас и хранителните качества на обитателите им. Както у нас, така и в световен 
мащаб, изследванията в тази насока не са достатъчни и е необходимо 
интензифицирането им.  

Трябва да се отбележи, че изследването на натрупване на замърсители в живите 
организми, което е основна част от тази тема, е сложен процес поради ниските 
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концентрации в организмите и необходимостта от използване на сложни и 
многоетапни аналитични методи. Изследванията са важни и поради необходимостта 
да се очертават тенденциите за промяна натрупването на различните вредни вещества 
в рибите във времето.  

Изследванията в частта свързана с изследване на морски и сладководни риби 
могат да се резюмират в следното: 

 Разработена е процедура за анализ на органични замърсители 
(полихлорирани бифенили, ДДТ и негови метаболити) и токсични метали ( Pb, Cd, 
Cu, Mn. Fe, Ni, As, Hg, Zn и Cr. Процедурата включва: пробонабиране, съхраняване, 
вземане на проба, екстрахиране, използване на аналитични методи (хроматографски, 
атомно абсорбционни и др.).  

 Изследвани са значителен брой представители на морските (кая, трицона, 
сафрид, карагьоз, кефал, чернокоп, калкан, паламуд, барбуна и зарган) и речни риби 
(шаран, сом, бял амур и  бяла риба).  

 Изследването е проведено в продължение на 5 години и ще продължава. 
 Изследвани са различни райони на обитание на рибите. 
 Получените резултати са обработени с подходящи методи. 
 Тълкуването им не поражда въпроси и съмнения. 
В резултат на проведените изследвания е установено че: 
 Най високо е замърсяването на рибите през 2007 -2009 и намалява през 2010 

и 2011 г. Това се отнася както при замърсяването с ПХБ и ДДТ, така с токсични 
метали. 

 Не се наблюдава разлика в замърсяването в зависимост от района на улов. 
 При рибите с високо липидно съдържание се наблюдава по-високо 

замърсяване с ПХБ и ДДТ. 
 Змърсяването на сладководните риби е по-ниско от замърсяването  на 

морските. 
Получените резултати позволяват да се заключи, че:    
 Измерените стойности на индикаторните ПХБ и ДДТ и метаболити са 

значително по-ниски от граничните стойности определени от ЕС и  стойностите 
използвани в Германия. 

 По отношение на концентрациите на токсичните метали може да се 
отбележи, че те са по-ниски, а в някои случаи значително по-ниски от Българските 
норми (Наредба 31 от 2004 г) и не надвишават стойностите за допустим дневен прием 
според препоръките на WHO/FAO. 

Проведените изследвания и получените резултати са позволили на кандидата да 
участва в разработването на „Актуализиран Национален план за действие по 
управление на устойчиви органични замърсители в Република България”. По този 
начин се илюстрира важен елемент от проведените изследвания – възможността за 
използване на квалификацията на кандидата за решаване на важни практически 
проблеми свързани със замърсяване на околната среда. Разбира се, във всички 
представени работи, освен висока научна стойност,  могат да се открият практическо-
приложни елементи. Сигурно е, че специално на рецензента е ясно, че може спокойно 
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да консумира българската морска и речна риба, и че може да я препоръчва за 
консумация.    

Статиите в тази област са публикувани в специализирани и реферирани 
списания, както и в списания с импакт фактор. Могат да се споменат: Prog.Cat., 
Chem.Eco., Ovid. Univ. Ann. Chem., Asian Chem.Lett., Qual.Ass. Saf of Corps&Foods, 
Bul.Chem.Com., Czech J.Food Sci., Agr. Sci Tech., Food Control и др. Публикуването на 
резултатите в тези списания е указание за тяхната актуалност и качество. За това 
говори и отразяването на резултатите в литературата.  Могат да се споменат работи № 
6 и № 34 цитирани по 15 пъти.   

   
Общо мнение и критични бележки 
Нямам критични бележки към научната тематика и продукция на кандидата. 

Считам, че проведените изследвания са на високо съвременно научно ниво, актуални 
са и допринасят за създаване на реална картина за замърсяването на околната среда и 
характеризиране на хранителните качества на обитатели в нашите  води. Струва ми 
се, че полученият богат опитен материал може да се обобщи от автора в 
самостоятелна студия или голяма статия. По този начин кандидатът ще може да 
направи равносметка на научната си дейност и очертае насоките за бъдещата си 
работа.  

 
Лични контакти 
Познавам бегло кандидата. Впечатленията ми от него са, че е изключително 

съвестен и прецизен изследовател.     
 
Приноси 
Приносите в представените работи могат да се определят като научно-

изследователски със значителна приложно-практическа насоченост. Според мен 
приносите могат да се резюмират в:  

 Получаване на по-активни и по-селективни катализатори за окисление на о-
ксилол, които могат да намерят практическо приложение. 

 Определяне на съдържанието на основни замърсители (токсични метали, 
хлорирани полифенили и пестициди) в сладководни и морски риби в различни 
черноморски райони и сладководни басейни във времето. 

 Получените данни позволяват да се оценят хранителната стойност на водните 
обитатели, замърсяването на Черно море и сладководните басейни, както и да се 
предложат възможности за управление на замърсителите. 

 В дългосрочен план резултатите позволяват да се очертаят тенденциите за 
промяна на състоянието на водните ресурси в Република България. 

Трябва да се отбележи, че научноизследователската дейност на доц. Л. 
Македонски е разнообразни и насочена във важни и интересни области. 
Значителна част от нея е свързана с областта, в която се обучават студентите 
в  МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”. Представените изследвания и получените 
резултати са в съответствие с темата на обявения конкурс. 
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Заключение 
Общата научна продукция на кандидата, както и неговата преподавателска 

дейност са значителни. Сравняването им с изискванията на правилника, който урежда 
условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични 
длъжности на МУ „Проф.д-р Параскев Стоянов” - Варна показва, че са изпълнени 
всички формални изискванията за получаване на академична длъжност професор. 
Освен това представените материали са с висока научна и приложна стойност. 

Казаното до тук ми позволява да заключа, че доц. д-р Любомир Евстатиев 
Македонски отговаря напълно на изискванията за заемане на академичната 
длъжност „професор”, определени в Закона за развитие на академичния състав и 
вътрешните правила на МУ „Проф.д-р Параскев Стоянов” - Варна. Ще гласувам 
убедено за присъждане на доц. д-р Любомир Евстатиев Македонски 
академичната длъжност „професор” по професионално направление 4.2 
Химически науки, специалност Неорганична химия. 

 
 
 
Дата: 28.03.2017 г                                            
                             Член на журито:  

            
                                                                                  / доц. д-р Стефан Манев/ 
 
                                                                       

 




