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Рецензията върху дисертационен труд “Мастноразтворими витамини в черноморски 

и сладководни риби” ще представя в следните последователни аспекти: обем и 

структура, актуалност на темата, използвани методи на анализ и оценка, същност на 

научното изследване, приносен характер, образователна стойност и научна 

продукция. 

 

Обем и структура. Представеният за защита научен труд обхваща общо 179 

машинописни страници, 46 таблици и 46 фигури. Онагледяването включва и 

изображения на изследваните риби (необходим показател за идентификацията им), 

както и графично представяне на процентните съотношения между отделните 

витамини в мастната тъкан. Трудът е структуриран в съответствие на съвременните 

изисквания за научно проучване, включващ следните последователни раздели: 

Въведение-2стр.; Литературен обзор – 40 стр.; Експериментална част -27 стр.; 

Резултати и дискусия – 71 стр.; Изводи и приноси – 4стр. и Използвана научна 

литература – 18стр., включваща общо 210 източника, от които 13 на кирилица. 

Обемът на дисертацията надхвърля изискванията, а структурата и онагледяването 

го формират като логично подреден и ясно представен научен труд.  

 

 

Актуалност. Актуалността на темата се определя от една страна от научния 

интерес на национално и глобално ниво и от друга - от необходимостта от 

информация и данни по третирания проблем, свързан със здравето на човека, 

биоразнообразието в природата, хранителните технологии и хранителната политика 

на страната. Идентификацията на хранителните суровини и  хранителните продукти 

изисква приложение на прецизни аналитични методи и съвременни изчислителни 

подходи, с цел коректна оценка на качеството, безопасността и адекватността на 

храненето на населението. В този аспект настоящата дисертация напълно отговаря, 

както на научните въпроси, така и на практическата потребност от данни за състава 



на рибите, участващи в диетата на българина, предоставяйки точни аналитични 

резултати и богата научна информация. 

Изграждането на таблици за химичния състав на храните е основна задача на 

хранителната политика на всяка отделна държава, за да може да бъде изградено 

както здравословното, така и диетичното хранене на населението и рисковите 

популационни групи. Постигането на тази задача изисква много данни за 

съдържанието на отделните нутриенти и биологичноактивните съставки, 

съдържащи се в храните.  

Витамините се ползват с подчертан научен интерес както като есенциални 

нутриенти, така и като съставки, притежаващи определена биологична активност, 

свързана с редица болести на нашето съвремие, с процесите на стареене на 

организма и поддържане на здравния му статус. Независимо от огромния научен 

потенциал, посветен на тези микронутриенти, със старт далеч във времето, все още 

липсват данни за съдържанието им в редица хранителни продукти, какъвто е случая 

с нашите черноморски и сладководни риби. В това отношение оценявам избора на 

витамините като цел и рибите като обект на изследване, като много сполучлив, тъй 

като в националните ни таблици за химичния състав на храните, освен че 

информацията в тях е много стара, липсват и данни за съдържание на витамините. 

Съвременните научни препоръки са за обновяване на данните в таблиците за 

химичния състав на храните най-много на всеки 10 години, което определено 

посочва актуалността на настоящата разработка. 

Оценката на мастноразтворимите витамини в риби се подсилва по значение и от 

съвременните препоръки за повишена консумация на риби във връзка със 

съдържащите се в тях омега-3 мастни киселини, което налага познаване на всички 

съединенията, съдържащи се в рибната мазнина. Предоставянето на подобни данни 

има значение не само за оценка на хранителната стойност на рибата като храна, но 

и за коректната и видова идентификация, съответно характеристика на 

биоразнообразието, повлияно от различните условия на околната среда и сезонност. 

Актуалността на проучването се определя не само от обекта и целта, но и от 

липсата на систематизирани национални данни в това отношение, както и от 

използването на съвременната аналитична и изследователска методология, 

включени в настоящия дисертационен труд. Подобни научни разработки са от 

особена важност за индустриалното производство на рибни продукти, за 

биоразнообразието в природата, както и за националната хранителна политика. 

 

Използвани методи за анализ и оценка. От особено значение за всяко проучване е 

подбора на аналитичните методи и подходи. Докторантката е представила много 

пълно характеристиката за всеки отделен вид риба, придружена и със съответно 

онагледяване, което е задължително изискване за идентификацията на храните, 

подложени на сравнителна оценка в съвременните научни изследвания. 

Описанието на пробонабирането (вземане на проби за анализ) е извършено в 

съответствие с националната нормативната база, едно важно изискване за да бъдат 

приети и използвани получените данни от интересуващите се различни институции. 

Докторантката разработва професионално методичната част на дисертацията, което 

е безпорно гаранция за коректността на получените резултати. След критична и 

компетентна оценка на методите в достъпната научна литература правилно е избран 

метода на Lopez-Cervantes J., D.I. Sanchez-Machado, N.J. Rios-Vazquez, High-

performance liquid chromatography method for the simultaneous quantification of retinol, 

α-tocopherol, and cholesterol in shrimp waste hydrolysate, Journal of Chromatography A, 

1105, 2006, 135-139, като основа за оптимизиране на цялостния аналитичен ход 



(метод). Взаимствана е успешно подготовката на пробите за анализ и 

оптимизацията на хроматографските условия. Независимо, че в този метод се 

използва диоден детектор, който по принцип е с по-голями възможности, 

докторантката успешно  включва в определянето на витамините „класическия” 

UV/VIS детектор - по-често използван в аналитичната практика. Успоредното 

използване и на флуоресцентен детектор допринася за съществено увеличение на 

чувствителността при определянето на витамин Е. По този начин комбинацията на 

оптимална обработка на пробите с ефективното инструментално определяне чрез 

два детектора дава възможност за постигане на напълно адекватни, за целта на 

изследването, аналитични параметри. Валидирането на метода в съответствие с 

БДС ISO EN 17025 – 2005 е методологично правилно решение. Определени са 

линейния диапазон, границата на идентификация (LoD), границата на количествено 

определяне (LoQ) и възпроизводимостта (повтаряемостта), чрез инжектиране на 

серия от стандартни разтвори. Оределени са и аналитичния добив чрез подхода на 

стандартната добавка и повтаряемостта на цялостния аналитичен ход. Сравняването 

на серията резултати в зависимост от вида на рибите и сезона на улов е адекватно 

извършено от статистическа гледна точка, което дава обективна картина на 

установените достоверни разлики. Използването на доверителния интервал на 

средните аритметични, а не стандартните отклонения, би увеличило яснотата при 

графичното представяне на резултатите.  

Като много сериозно постижение може да се приеме въвеждането на ефективна 

система за контрол на качеството на извършваните анализи (AQA). Периодичното 

калибриране на апаратурата чрез инжектиране на стандартни разтвори и 

анализиране на проби със стандартна добавка, осигуряват достоверността на 

получените резултати в рамките на установените аналитични параметри. 

 

Цел и същност на труда: Целта на научната разработка е ясно формулирана, 

подкрепена с изпълнение на 4 отделни конкретни задачи. Същността на 

проучването може да бъде разпределена в следните аспекти: 

 

1. Предоставена е оценка на съществуващите аналитични методи за анализ на 

мастноразтворими витамини и е внедрен в лабораторната практика оптимизиран 

по хроматографски условия и валидиран HPLC – метод за определяне на 

мастноразтворими витамини в черноморски и сладководни риби.  

2. Установено е съдържанието на витамин А, витамин Е и витамин Д в ядивна 

рибна тъкан на общо 15 различни видове черноморски и сладководни риби, като 

са посочени и промените във връзка със сезонността и различията на околната 

среда на тяхното съществуване. Получените резултати са от важно значение за 

идентификацията на отделните видове и съответно за биоразнообразието. 

3. Доказаният количествен спектър на изследваните мастноразтворими витамини в 

различните риби е важна характеристика за спецификата на тяхната хранителна 

стойност, необходима информация за изграждане на здравословното хранене на 

населението. 

4. Проучени са промените в изследвания витаминен спектър в зависимост от 

термичната обработка и условията на хладилно съхранение. Получените данни 

могат директно да бъдат използвани за целите на хранителната индустрия и при 

оценка на хранителната и биологична стойност на крайния рибен продукт. 

5. Оценено е съдържанието на витамините в 100г ядивна рибна тъкан по отношение 

на референтния популационен прием за отделните витамини. Тези данни биха 

могли да бъдат определено улеснение за нутриционисти, диетолози и 



потребители, съответно при изготвяне на здравословни хранителни режими, 

диети, и при хранителния избор. 

6. Извършено е задълбочено, систематизирано проучване за съдържанието на 

мастноразтворимите витамини А, Е, и Д в голям брой различни по вид и 

обитание риби, използвани в храненето на българина, което може да бъде 

оценено като възможност за включване в мрежата за обмяна на данни на 

глобално ниво за нутритивната ценност на морските храни. 

 

Приносен характер. Предоставените данни и информация, получени в резултат  от 

проучването, проведено от дисертантката позволяват да бъдат оценени следните 

позиции като приноси на нейната разработка: 

 

1. Разработен и валидиран е HPLC – метод за симултанно определяне на 

мастноразтворимите витамини А, Е и Д в ядивна рибна тъкан. 

2. Данните за съдържанието на мастноразтворимите витамини в черноморски и 

сладководни риби са нова информация, необходима за идентификация на 

отделните видове и общо за биоразнообразието в нашите водни басейни.  

3. Получените данни за мастноразтворимите витамини в различни видове риби, 

използвани в диетата на българина са много необходими за изграждане на 

таблици за химичния състав на българските храни. 

4. Установените промени в нивата на витамините по време на топлинна обработка и 

хладилно съхранение на рибите са полезна информация при технологията на 

нови хранителни продукти, използващи рибата като суровина. 

5. Предоставя се нова информация, необходима за потребителя при избора на 

адекватен за индивидуалните му изисквания хранителен продукт, която в 

бъдеще може да намери място и в придружаващия го етикет. 

 

Образователна стойност. Разработването на дисертационен труд има два аспекта - 

научен и образователен. По отношение на втория смятам, че дисертантката 

отговаря напълно на изискванията. Тя показва със своя труд задълбочено и 

всеобхватно познаване на темата – обект на дисертационната работа, изразено в  

богат литературен обзор с анализ и оценка на съвременната научна информация и  

конкретна научна дискусия на получените резултати. Дисертантката е овладяла 

възможностите на хроматографския анализ в определянето на витамините и борави 

свободно с биологичната информация, касаеща рибите като обект на настоящото 

проучване. Всичко това подчертава високото ниво на образователния процес, 

постигнат от докторантката в процеса на изработване на дисертационния труд. 

 

Научна продукция. Докторантката представя 5 научни публикации, отпечатани 

съответно в две български и три чужди списания, като е първи автор в две от тях. 

Участията и' в научни форуми са общо 7, от които 4 проведени в чужбина, като 

само в едно от тях, дисертантката е първи автор. Темите на публикациите и 

докладите  са по темата на дисертацията. Броят на публикуваните и изнесени 

научни трудове надхвърля изискванията, което е добра атестация както за самата 

разработка и за активността на дисертантката, така и за ефективното научно 

ръководство. Публикуването в научни списания е оценка за актуалност на темата,  

 

 

 



за отговарящо на съвременните изисквания научно качество и е потвърждение за 

приносния характер на представения научния труд. 
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