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I. Представяне на докторанта 

Докторант Силвия Стойкова е дипломиран бакалавър по компютърна химия (2011 г.) и 

магистър по медицинска химия (2012 г.) от Факултета по химия и фармация на Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“. През 2013 г., след издържан конкурсен изпит, е зачислена за 

редовен докторант по специалността аналитична химия във Факултета по химия и фармация при СУ. 

Успоредно, със започване на редовната си докторантура, докторант Стойкова започва работа като 

асистент в Катедра „Медицина на бедствените ситуации и токсикология“ на Военномедицинска 

академия, където участва пряко в научно-изследователската работа на Научно-изследователската 

лаборатория по Военна токсикология и на клинично-експертната дейност на Токсикохимична 

лаборатория. 

Познавам Силвия Стойкова от 2009 г. като студент от основния курс по Аналитична химия, 

към който съм водил лабораторни упражнения по тази дисциплина. Още по време на учебната 

лабораторната работа Силвия Стойкова се отличи с много добра теоретична базова подготовка, 

изключителна прецизност в експерименталната работа, задълбочено и критично анализиране на 

получените резултати. От тогава започна съвместната ни работа - като кръжочник в Лабораторията 

по Биокоординационна и биоаналитична химия към Катедра Аналитична химия на Факултета по 

химия и фармация. Кръжочната работа се превърна в основа на две отлично защитени дипломни 



2 

 

работи (за ОКС бакалавър и магистър) по тематика напълно различна от темата на дисертацията 

(биохимично и токсикологично изследване на токсини от змийска отрова) и продължи в редовна 

докторантура. Допълнително, докторант Стойкова участва в редица научно-изследователски проекти 

с интердисциплинарни научни екипи и теми на научни изследвания. През целия период на 

докторантурата, докторант Стойкова участваше интензивно в рутинната и експертна дейност в 

областта на съдебната токсикология, извършвана в Токсикохимична лаборатория на ВМА. 

Като неин ръководител през целия този период, следва да отбележа, че докторант Стойкова 

придоби богата интердисциплинарна подготовка (в области като биохимия, токсини от змийски 

произход, фармакология и токсикология, съдебна медицина, клинична химия и др.), натрупа сериозен 

експериментален опит (в областта на ензимната кинетика, работа с опитни животни, токсикологичен 

анализ), умения за критична оценка и обработка на експериментални резултати и видно от пълния 

списък с публикации и участия в научни форуми се изгради като перспективен изследовател и 

опитен съдебен токсиколог, с високи морални и етични качества. 

 

II. Актуалност на научната тематика 

Изследването на наркотични вещества и психоактивни медикаменти придоби особено важно 

значение през последните години във връзка с осигуряване контрола по безопасността на 

движението и тестване на служители на работното им място. Оралната течност навлезе широко и 

масово като алтернативна матрица на кръвта, позволяваща бързо и многокомпонентно изследване, на 

приемлива цена. Пробовземането е пасивно, не е инвазивно, не създава дискомфорт за изследвания, 

не изисква скъпи консумативи, а резултатът от изследването се отчита след няколко минути. Поради 

тези причини изследванията на орална течност заеха водещо място в съдебната токсикология през 

последните години и с много бързи темпове науката следва да осигури отговори на редица въпроси, 

част от които са засегнати е представената дисертация. 

В България прилагането на експресни имуноаналитични тестове за изследване на водачи на 

МПС (тестове „на пътя“) започна постепенно през 2011 г., като през 2012 г. се превърна в рутинна 

процедура. Това наложи бързо адаптиране на съдебно-токсикологичните лаборатории у нас, 

извършващи потвърдителен (доказателствен) анализ. Възникнаха и редица въпроси на национално 

ниво, които следва да бъдат аргументирано решени и научно-обосновани – кои вещества да се следят, 

какви да бъдат границите им на откриване, какви лабораторни методи да се ползват за лабораторното 

им потвърждение. Рутинната работа доведе и до проблеми, нуждаещи се от практическо решение – 
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как да се съхрани проба орална течност и да се транспортира за потвърдителен анализ, без да се 

застрашава обективността на крайния резултат. 

Всички тези фактори определят тематиката като изключително актуална, с редица нерешени 

въпроси както от фундаментално-научно естество, така и необходимост от решение на проблеми с 

практически и приложен характер у нас. 

 

III. Становище по представения дисертационния труд 

Дисертационният труд е структуриран по основни раздели.  

Литературният обзор прави обстоен преглед на характеристиките на матрицата – орална 

течност, особеностите на фармакокинетиката на най-често срещаните психоактивни вещества. 

Разглеждат се проблемите на пробовземането и съхранението, както и на ползването на оралната 

течност като проба в съдебната токсикология. 

Поставената цел е ясно дефинирана, задачите съответстват на стъпките за нейното постигане. 

Материалите и ползваните методи са представени в аналитични детайли, позволяващи точно и 

коректно възпроизвеждане на експериментите в работата. Резултатите и тяхното обсъждане са 

обединени, което с оглед на спецификата на материята е обосновано. Същите са представени по 

отделните задачи на дисертацията, като е извършен критичен анализ и е направена съпоставка с 

известните в литературата факти. 

В резултат на направения литературен обзор, извършените изследвания и обработените 

експериментални резултати са изведени седем приноса. Извършено е първоначално 

охарактеризиране на оралната течност като матрица. Разработени са и приложени редица аналитични 

методи за изследвани на психоактивни вещества в орална течност. Извършено е изследване на 

употребявани тест-касети, като получените резултати са сравнени с тези, при изследването на кръвни 

проби. Разработването и изследването на техниката „сухо петно“ е осъществена за първи път и 

демонстрира приложимостта ѝ за съхранение на пробата до анализ. 

Целта на дисертацията е изпълнена, поставените задачи са реализирани. Получените 

резултати са публикувани в три основни научни статии и представени на авторитетни международни 

форуми (вкл. като устен доклад на високоспециализиран форум – TIAFT, Флоренция, Италия, 2015 

г.). 
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IV. Заключение 

Представеният труд е резултат от значителни по обем собствени експериментални проучвания 

както на реални проби, така и на моделни експерименти. Освен фундаменталните си приноси, тази 

работа има изключително важно значение за съдебно-токсикологичната експертиза на наркотични 

вещества у нас. По значимост, актуалност и оригиналност, трудът притежава всички качества на 

дисертация за придобиване на образователната и начуна степен „доктор”. Изпълнени са критериите, 

определени от Законът за развитие на академичния състав, Правилникът към него и този, на СУ „Св. 

Климент Охридски“, като са изпълнени препоръчителните критерии на Факултета по химия и 

фармация. 

Въз основа на представения дисертационен труд, изпълнените изисквания по Закон и прякото 

ми лично впечатление от работата и качествата на докторант Силвия Стойкова давам положителен 

вот за процедурата по придобиване на образователна и научна степен „доктор” от Силвия Стоянова 

Стойкова. 

 

20.03.2016 г.       

София            /доц. д-р Васил Н. Атанасов/ 

 

 


