
 До  председателя на научното жури определено 

             със заповед № РД 38-112 от 17.02. 2016 г. 

                                                  на Ректора на СУ “Св. Климент Охридски”   

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

от професор Иван Михайлов Съмналиев, дмн 

Научноизследователска лаборатория по военна токсикология 

в катедра „Медицина на бедствените ситуации и токсикология” 

 на МБАЛ-София, ВМА 

 

Относно: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 

„Доктор”, професионално направление: 4.2 – Химически науки (Аналитична химия) 

Автор на дисертационния труд: Магистър Силвия Стоянова Стойкова. 

Заглавие на дисертационния труд: “Изследване на психоактивни вещества в орална 

течност за целите на съдебната токсикология”. 

 Дисертационният труд е обсъден, приет и насочен за защита пред научно жури 

от Катедрен съвет при Катедра “Аналитична химия” към Факултета по химия и 

фармация на С У “Св. Климент Охридски”, проведен на 28.01.2016 г. 

 Докторантът Силвия  Стойкова завършва през 2011 г. Бакалавърска програма по 

“Компютърна химия” в Софийски Университет “Св. Климен Охридски”, Факултет по 

химия и фармация и придобива квалификация Бакалавър по “Компютърна химия”.  

През 2012 г. успешно завършва Магистърска програма “Медицинска химия”, с което 

придобива квалификация Магистър по химия – Медицинска химия. Със заповед на 

ректора на СУ “Св. Климен Охридски”  № РД 20 – 235 от 29. 01. 2013 г. тя е зачислена 

в редовна докторантура по професионално направление 4.2. – Химически науки 

(Аналитична химия) към катедра Аналитична химия. След успешна вътрешна защита 

на дисертационния труд, кандидатът е отчислен предсрочно със заповед на ректора на 

СУ “Св. Климен Охридски” № РД 20 – 292 от 03.02. 2016 г. с право на защита.  

 От м. февруари 2013 г. до настоящия момент магистър Стойкова работи на ½ 

длъжност в Научноизследователска лаборатория по военна токикология и 

Токсикохимична лаборатория към катедра „Медицина на бедствените ситуации и 

токсикология” на ВМА-МБАЛ-София. 



 Дисертационният труд на кандидата е структуриран по общоприетия начин като 

съдържа следните основни раздели: 1. Въведение – 2 стр.; 2. Литературен обзор – 28 

стр.; 3. Цел и задачи – 1 стр.; 4. Материали и методи – 11 стр.; 5. Резултати и обсъждане  

- 30 стр.; 6. Приноси – 1 стр.; 7. Използвана литература – 11 стр. и 8. Приложения – 7 

стр. Бих добавил и списъка на използваните съкращения (4 стр.), които значително 

улесняват прочита на дисертацията. 

 В литературния обзор дисертантът обсъжда значението на няколко основни 

въпроса, а именно: 1. Физиологично, химично и биохимично охарактеризиране на 

оралната течност от гледна точка на биологична матрица; 2. Кратко охарактеризиране 

на най-разпространените в нашата страна вещества с психоактивно действие по 

отношение на действие върху ЦНС и организма като цяло, начин на прием, 

продължителност на действие и т.н.; 3. Фармакокинетични показатели на  

психоактивни вещества  в кръв и орална течност както и инструменталните методи за 

тяхното изследване и идентификация; 4. Корелационните възможности за 

интерпретация на установени нива на психоактивни препарати в кръв и орална течност; 

5. Принципи на пробовземане на орална течност и нейното съхранение като важни 

предпоставки и условия за осъществяване на качествен анализ; 6. Значение на оралната 

течност, в качеството на биологична матрица, в съдебната токсикология; 7. Подробно 

са разгледани техниките и методите за анализ на психоактивни вещества в орална 

течност.  

 Като логично продължение на набелязаните проблеми в литератулния обзор 

докторантът формулира точно и ясно целта на дисертационния труд, а именно 

охарактеризиране на биологичната проба орална течност и изследване на 

психоактивни вещества в нея за целите на съдебната токсикология. За нейното 

реализиране докторантът си поставя за решаване 6 основни задачи, които също така са 

ясни и конкретни. Това показва, че дисертантът познава добре проблемите и 

концентрира усилията си върху тяхното решаване в хода на изследователската работа. 

 За изпълнението на поставените задачи е използван солиден набор от 

съвременни методи и апаратурно обезпечаване, което гарантира качеството и 

стойността на получените резултати. 

В раздела собствени резултати със своите изследвания, върху една нова 

тематика за страната ни – приложението на орална течност като биологична матрица, 

дисертантът Стойкова дава отговор на редица въпроси, свързани със свойствата на тази 

биологична проба, а именно:  



1) Стабилност на оралната течност и условия за съхранение въз основа на 

подбрани биохимични параметри; 2) Качествена идентификация на психоактивни 

вещества в орална течност и приложение на техниката „сухо“ петно; 3) Количествен 

анализ на психоактивни вещества в биологичната матрица; 4) Сравнителен анализ на 

психоактивни вещества в орална течност и основните матрици кръв и урина.  

Проведено е биохимично охарактеризиране на орална течност и са предложени 

маркери за оценка на нейната идентичност, стабилност, разреждане. Разработени са 

процедури за идентификация и определяне на някои психоактивни вещества в орална 

течност, като е предложена и техника за пробовземане и съхранение – „сухо петно“, 

която да минимизира ефектите на температурата, периода на съхранение и 

присъствието на микроорганизми в пробата. Оценена е приложимостта на оралната 

течност като биологична матрица вместо кръв и урина за анализ на психоактивни 

вещества на база сравнителни изследвания.  

Приемам напълно приносите, които са 7 на брой, цитирани от дисертанта. 

Научните приноси на дисертационния труд могат да се определят като изясняване и 

доказване на съществени нови страни в една актуална проблематика, свързана с все по-

нарастващата злоупотреба с психоактивни вещества. Докторантът Стойкова е получила 

нови данни и факти за свойствата на оралната течност, разработила е оригинални 

подходи (в някои случаи – за първи път) относно нейното приложение като биологична 

матрица, алтернативна на кръв и урина. Част от разработени процедури вече успешно 

се прилагат в рутинната работа при изследване на проби орална течност в 

Токсикохимичната лаборатория  към ВМА-София, в екипа на която активно участва и 

докторант Стойкова.  

Оригиналните изследвания на докторанта са отразени в 4 публикации (две от 

които – в международни списания с импакт-фактор). 

Не на последно място трябва да се отбележи и поканената лекция на докторант 

Стойкова, относно анализа на психоактивни вещества в орална течност, на най-големия 

форум в областта – годишният симпозиум на Международната Асоциация по Съдебна 

Токсиколгоя (TIAFT, 2015, Италия). 

В допълнение на гореизложеното искам да споделя личното си впечатление от 

магистър Стойкова, доколкото от 3 години работи в НИЛ по Военна токсикология и 

Токсикохимичната лаборатория на Катедрата. Искам да изтъкна, че към всички 

поставени задачи тя се отнася изключително задълбочено, аналитично и с подчертано 

чувство за отговорност. Магистър Стойкова е един от младите кадри, подготвени от 



Факултета по химия и фармация на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, на 

които може да се разчита за професионално изпълнение на ежедневните задачи и е 

удоволствие да се работи с нея. 

В заключение, въз основа на представения дисертационен труд, получените по 

темата резултати, както и лични впечатления от работата на докторанта, моето мнение 

е, че докторант Силвия Стойкова е постигнала както в образователен аспект, така и в 

научно отношение, изискванията за придобиване на степента „доктор“. Качеството на 

приносите и тяхното научно-приложно значение напълно удовлетворяват изискванията 

на ЗРАСРБ и Пpепоръките за критериите при придобиване на научни степени и заемане 

на академични длъжности в СУ за професионално направление 4.2 „Химически науки”.  

Поради това убедено препоръчвам на почитаемото Научно жури да присъди 

на Силвия Стоянова Стойкова образователната и научната степен “Доктор” в 

професионално направление 4.2 Химически науки (Аналитична химия). 

 

 

     Професор  Иван Съмналиев, дмн 

 

 


