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1. Общо представяне на процедурата и докторанта 

Представеният комплект материали на хартиен/електронен носител е в 

съответствие с чл. 67 (3) от Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски” от 

28.10.2015 г. и включва следните документи: 

- заявление до ръководителя на първичното звено;  

- заповед на Ректора за зачисляване в докторантура (№ РД20-235/29.01.2013);  

- заповед на Ректора за отчисляване с право на защита (№ РД20-

292/03.02.2016);  

- автобиография;  

- диплома за висше образование (ОКС бакалавър и магистър) и приложението 

към нея 

- дисертационен труд; 



- автореферат;  

- удостоверение за положени изпити от индивидуалния план;  

- копия на отпечатани и приети за печат научни трудове, свързани с 

дисертационния труд. 

 

Докторантът е приложил 4 публикации. 

Приложените документи са прецизно оформени и подредени според 

изискванията на Правилника. 

 Докторант Силвия Стойкова завършва бакалавърската си степен по 

„Компютърна химия“ през 2011 г., а през 2012 г. се дипломира като магистър по 

„Медицинска химия“ във Факултета по химия и фармация на Софийския университет 

„Св. Климент Охридски“. От м. февруари 2013 г. е зачислена като редовен докторант в 

Катедра „Аналитична химия“ за срок от 3 години, като със заповед от Ректора на СУ 

„Св. Климент Охридски“ от 28.01.2016 г. е отчислена с право на защита. През 2013 г., 

докторант Стойкова започва работа и като асистент в Катедра „Медицина на 

бедствените ситуации и токсикология“ на Военномедицинска академия, където участва 

пряко в лечебно-диагностичната и научно-изследователска работа на Токсикохимична 

лаборатория и дейността на Научно-изследователската лаборатория по Военна 

токсикология. Данните за преподавателската и научно-изследователска активност 

показват тенденция за задълбочено научно развитие и повишаване на професионалната 

квалификация на докторант Стойкова. 

 

2. Актуалност на тематиката 

Използването на психоактивни вещества като средство за релаксация и 

придобиване на нови усещания нараства все повече през последните години. Забелязва 

се трайна тенденция към непрекъснато понижаване на възрастовата граница сред 

употребяващите, използване на нови психоактивни вещества и снижаване на толеранса 

от страна на обществото и индивида към допускане на употребата им. Използването на 

такива вещества от водачи на моторни превозни средства, оператори на машини и при 

някои професии е свързано с повишен риск за здравето и живота на голям брой хора. 

Това налага разработването и ползването на бързи и неинвазивни, многокомпонентни 

аналитични методи за установяване на тяхната употреба. 

Обект на изследване в дисертационния труд е охарактеризирането на оралната 

течност като алтернативна матрица при експертизата на психоактивни вещества. 



Използването на орална течност за скринингов контрол е основен подход днес за 

установяване на употреба на психоактивни вещества, най-вече сред шофьори. В редица 

случаи, обаче, положителният резултат води до административно-наказателни 

последствия, което налага извършване на инструментален потвърдителен анализ. 

С оглед на обществената значимост на проблема, масовото му прилагане у нас и 

нуждата от регулаторни и методични промени в законодателството ни, а от друга 

страна - липсата на достатъчно научни изследвания по темата в световен мащаб, 

определят темата на дисертационния труд като актуална в научно и практическо 

отношение. 

 

3. Познаване на проблема 

Литературният обзор е разделен на четири части – обща характеристиката на 

оралната течност, фармакокинетика на психоактивните вещества в орална течност, 

пробовземане и съхранение на оралната течност и място на оралната течност като 

биологична проба в съдебната токсикология. Разделите в литературния обзор са 

логично и последователно подредени, като са тясно свързани с поставените задачи и са 

свързани с целта на изследването – обект на дисертационния труд. Разгледани са 

основните тематични въпроси, които имат отношение към обекта на изследване 

(разпределение на психоактивните вещества в орална течност; концентрационна 

корелация с кръвната плазма; време на откриване). Направено е обективно сравнение 

на база на съществуващата научна информация относно предимствата и недостатъците 

на оралната течност като проба спрямо основните билогични проби – кръв и урина. 

Специално внимание е отделено на световната практика по проблемите на тестването 

на водачи на МПС за употреба на психоактивни вещества и мястото на 

доказателствения токсикологичен анализ. 

В обзора са представени и разпространените технически средства са изследване 

на орална течност. Обърнато е внимание и на нормативно регулиране на употребата на 

психоактивни вещества, което предопределя различния методологичен подход при 

изследването им (нулев толеранс; прилагане на гранични стойности или изследване на 

въздействие). Критично е разгледан и действащия към момента у нас протокол за 

изследване н употребата на упойващи вещества от водачи на МПС (Наредба № 30 / 

2001 г.). 

Литературният обзор е базиран на 112 литерарурни източника, като по-голямата 

част от тях са от последните 10 години. Този факт подкрепя както актуалността на 



избраната научна тема, така и показва познаване на специализираната литература от 

докторанта. От начина на представяне, систематизиране и обобщаване на 

информацията проличава умението на докторант Стойкова за умело ползване на 

литературни източници, логична подредба и мотивиране на темата на изследването и на 

основните тези. 

 

4. Методика на изследването 

Експерименталната част на представения дисертационен труд включва голям 

набор от различни по вид методи на изследване в две категории: биоаналитични 

(ензимни, клинично-химични, електрофоретични) и инструментални хроматографски 

методи (GC-MS, HPLC). Pазработени и приложени са редица протоколи на 

пробоподготовка, които, сами по себе си, представляват оригинален принос на 

работата. В дисертацията са използвани и редица специфични методи на 

пробоподготовка, като ензимна хидролиза с β-глюкуронидаза за изследване на 

метаболити, селективна течно-течна екстракция и процедури на твърдофазна 

екстракция, различни методи на химическа дериватизация. Оптимизирани са редица 

инструментални параметри, демонстрирайки добро познаване на ползваните 

аналитични методи и инструменти. 

От представените експериментални протоколи става ясно, че докторантката е 

усвоила сложни и многостъпални аналитични процедури, както и е придобила умения 

за представяне и интерпретиране на получените експериментални резултати. При 

обработване на резултатите са ползвани специализирани програмни продукти и пакети 

за статистическа обработка на експериментални данни.  

За оценка на приложимостта на нововъведената техника „сухо петно“, докторант 

Стойкова разработва и прилага редица модели на изследването с цел оценка на 

аналитичната процесура и подбиране на оптимални условия за работа. 

 

5. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите 

Дисертационният труд е написан на 100 страници и съдържа следните раздели: 

въведение (2 стр.), литературен обзор (28 стр.), цел и задачи (1 стр.), материали и 

методи (11 стр.), резултати и обсъждане (30 стр.), приноси (1 стр.), използвана 

литература (11 стр.) и приложения (7 стр.). Онагледен е с 33 фигури и 18 таблици. 

Списъкът с цитираната литература включва 138 заглавия, от които 4 на кирилица, а 

останалите – на латиница, като по-голямата част е публикувана в последните 10 



години. Структурата и оформлението на дисертационния труд съответства на 

процедурните изисквания, а техническото изпълнение е на добро ниво. 

При извършеното охарактеризиране на оралната течност като биологична проба 

са определени референтни граници за някои общи и специфични параметри (общ 

белтък, трансаминази, креатинкиназа, амилаза, урея и креатинин), което позволява 

същите да се приложат като маркери/критерии за идентичност на проба орална течност 

(електрофоретичен профил и амилазна активност), както и като индикатор за нейното 

разреждане/концентриране (концентрация на креатинин). 

Изследвана и установена е стабилността на оралната течност при различни 

условия на съхранение (температура и време, наличие на стабилизатор), като са 

проследени промените, настъпили при активността на ензима амилаза и при 

концентрацията на креатинин. 

При извършеното сравнително изследване на получените резултати от 

предварителния имуноаналитичен тест на проби орална течност от водачи на МПС и 

съответния потвърдителен инструментален анализ в кръв са посочени проблемните 

психаоктивни вещества, които следва да бъдат задължително лабораторно 

потвърждавани като присъствие в пробата. За тази цел са разработени и приложени 

процедури за потвърдителен инструментален анализ и количествено определяне (GC-

MS; HPLC-UV) на психоактивни вещества.  

Разработена е процедура за пробоподготовка на тест-ленти от ползваните у нас 

технически средства за имуноанализ на орална течност, в резултат на което е 

изследвано потенциалното им приложение за доказателствен анализ. По този начин 

става възможно използването на предварителния имунотест, като доказателствена 

проба за експертни цели. 

За първи път е разработена техниката „сухо петно“ за проба орална течност и е 

изследвана приложимостта ѝ за откриване и доказване на психотропни субстанции като 

алтернативен потвърдителен тест. Техниката „сухо петно“ навлиза все по-широко в 

съвременния анализ на биологични проби, поради редицата предимства, които 

съчетава: малък обем проба, съхранява се при обикновени условия за дълъг период от 

време, без риск към компонентите на пробата. Сам по се себе си, този принос е с изцяло 

оригинален характер. 

В резултат на разглеждания дисертационен труд са изведени седем приноса, от 

които три с фундаментален характер (охарактеризиране на матрицата, 

маркери/критерии за идентичност и разреждане/концентриране, стабилност при 



различни условия на съхранение), два от приносите са с приложен характер  

(разработени процедури за потвърдителен инструментален анализ и количествено 

определяне на психоактивни вещества и процеура за пробоподготовка на тест-ленти от 

ползваните у нас технически средства), един от приносите има сравнителен характер и 

с основен акцент е прилагането за първи път (въобще) на техниката „сухо петно“ при 

съхранение и изследване на проби от орална течност. 

 

6. Преценка на публикациите и личния принос на докторанта 

По темата на дисертацията са представени 4 публикации и 6 участия в научни 

форуми и конгреси, в 9 от които докторант С. Стойкова е водещ автор. Представените 

публикации са във връзка с дисертационния труд. Те са достатъчни по обем, отразяват 

в пълнота дисертационната разработка и отговарят по съдържание на справката на 

научните приноси на докторанта. 

 

7. Автореферат 

Авторефератът, в обем от 42 страници, отразява напълно и адекватно 

съдържанието на дисертационният труд. В него, прецизно и технически грамотно са 

представени отделните раздели и резултати от дисертационния труд. 

 

8. Заключение 

Дисертационният труд съдържа научни и научно-приложни резултати, които 

представляват оригинален принос в науката и отговарят на всички изисквания на 

Закона за развитие на академичния състав в република България (ЗРАСРБ), 

Правилника за прилагане на ЗРАЗСРБ и Правилника на Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“. Представените материали и дисертационни резултати напълно 

съответстват на препоръчителните изисквания на Факултета по химия и фармация при 

СУ „Св. Кл. Охридски“. 

Дисертационният труд показва, че докторант Силвия Стоянова Стойкова 

притежава задълбочени теоретични знания и професионални умения по научна 

специалност „Аналитична химия“ (в частност, в областта на токсикологичния анализ и 

съдебната токсикология), като демонстрира качества и умения за самостоятелно 

провеждане на научно изследване. 

Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за 

проведеното изследване, представено от рецензираните по-горе дисертационен труд, 



автореферат, постигнати резултати и приноси, и предлагам на почитаемото научно 

жури да присъди образователната и научна степен ‘доктор’ на докторант Силвия 

Стоянова Стойкова. 

 

 

 

22.03.2016 г.     Изготвил рецензията: 

гр. София        Доц. В. Цанкова, дф 


