
 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА - ПЛОВДИВ 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

от проф. д-р Никифор Христов Стефанов, директор на Център за подготовка на 

докторанти във Висше училище по сигурност и икономика  - Пловдив, на 

дисертационния труд на Евгения Генчева Димова, на тема „Защита на хранителната 

верига от акумулация на техногеннирадионуклиди”, представен за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор”  в област на висшето образование - 9. 

“Сигурност и отбрана”, професионално направление “Национална сигурност” по 

научна специалност „Защита на населението и инфраструктурата на държавата при 

кризисни ситуации” 

 

 

 

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Актуалността  и значимостта на разработвания научен проблемот Евгения 

Димова се обуславя от  възможността  да се изработи ефективната система за 

намаляване на последствията от въздействието на техногеннирадионуклиди в 

хранителна верига, особено в случаи на слабо контролирано или безконтролно 

постъпване в природните екосистеми. През 21 в. многобройните и непрекъснато 

увеличаващи се техногенни източници на радионуклиди и реалните  рискове от 

инциденти с тях застрашават хранителната верига и представляват риск за 

екосистемите и здравето на човека. 

2.Обща характеристика и структура на дисертационния труд  

Научното изследване   на докторанта Евгения Димова установява  

разпределението и миграцията на  определени радионуклиди в сухи еко-системи,  



биоакумулацията им в хранителната верига и пътищата за намаляване достъпа им  до 

организма. 

Темата на дисертационния труд  до голяма степен съответства на основното 

съдържанието на разработката.   

Дисертационният труд е структуриран в съдържателен план и се състои от увод, 

три глави, общи изводи  и заключение, научно - приложни приноси, приложения и 

библиография, с общ обем от 156 страници. В разработката са показани/изготвени 18 

фигури и 22 таблици. Литературните източници включват 230 заглавия, от които 226 на 

английски език и 4 на руски език. 

Предмет на изследването е поведението на радионуклидите (129I, 94Pu,137Cs и 
90Sr) в почви от различен тип, натрупването им в растенията и въздействието им върху 

човека, като последно звено в хранителната верига. Изследването е ограничено до 

радионуклидите, които имат значително влияние върху здравето на човека, като 129I, 
137Cs , 90Sr , 94Pu.  

 За цел на изследването Евгения Димова е приела определяне на направления и 

способи на защитата на хранителната верига от акумулация на радионуклиди. В 

процеса на провеждане  му докторантът  успешно  решава следните задачи: 

 определя закономерностите и поведението в природата на значими за 

здравето на човека техногеннирадионуклиди (129I, 94Pu,137Cs, 60Со и 90Sr); 

 анализира закономерността за натрупване и разпределение на 

радионуклидите на 137Cs, 94Pu, 90Sr, 60Сов зависимост от физико-

химичните параметри на почвата и климатичните особености; 

 оценява радиоекологичната ситуация и  посочва препоръки за нейното 

подобряване; 

 определя мерки за намаляване на вредното въздействие от замърсяването 

с техногенни радионуклиди в хранителната верига на човека. 

За реализирането на научния си труд Евгения Димова е избирала комбинирани 

методи на изследване–  анализ, синтез , моделиране и др. 

Първа глава докторантът е озаглавил  „Разпределение и миграция на 

радионуклиди в сухи екосистеми “. В нея са представени факти  имащи отношение към 

разпределението и миграцията на определени радионуклиди в сухите екосистеми. 



Във втора глава  „ Разпределение и биоакумулация  на радионуклиди в 

хранителната верига“ докторантът посочва физиологичните аспекти на усвояване и 

движение на радионуклиди в обработваемите почви и растенията, количествената 

оценка на почвено-растителния трансфер и  схемата на  примерен модел на хранителна 

верига. 

В трета глава „ Пътища за намаляване достъпа на радионуклиди до организма от 

хранителната верига “ Евгения Димова разкрива  индивидуалните оздравителни мерки, 

за намаляване на  дозите, които могат да бъдат получени от хората поради замърсяване 

в градските (населените), селскостопанските, водните и горските екосистеми. 

По своята структура и характеристика на съдържанието, дисертацията, 

разработена от Евгения Димова съответства на изискванията на ЗРАСРБ и Правилника 

за неговото приложение.  

3. Характеристика на научните и научно-приложните приноси в 

дисертационния труд  

Получените от Евгения Димова научни резултати в дисертационния труд, ми 

дават основание да подкрепя част от  издигнатите от нея предложения за приноси, а 

именно  :  

Разкрити са  основните закономерности на поведението на техногенните 

радионуклиди и съвкупността на почвено-екологичния фактор, управляващи тяхната 

подвижност и преразпределението им в почвено-растителната покривка на наземната 

екосистема.  

Определена е ролята, генезиса и изходните физико-химични форми на отлагане 

и миграционните потоци върху замърсяваните територии 

Предложени са мерки за намаляване на влиянието на радионуклидите върху 

човека, базирани на модели и концепции за трансфера им в системата почва - растение. 

Посочени са  инструменти за почистване на замърсените почви. 

 

4. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд  

Основните научни и приложни резултати от дисертационния труд на Евгения 

Димова водят до увеличаване на знанията в предметната научна област и представляват 

развитие в изследваното научно направление. Считам, че дисертационния труд и 



получените приноси са дело на Евгения Димова и са резултат на  изучаване, 

изследване, адаптиране и доразвиване на знания и практически подходи, свързани със 

защитата на хранителната верига от акумулация на радионуклиди. 

 

5.Оценка на публикациите по дисертацията и авторството  

Предложеният дисертационен труд е подкрепен с 4 публикации. Всички  

публикации са в направлението на научните изследвания на автора и са пряко свързани 

с темата на дисертационния труд, като потвърждават резултатите от научното 

изследване и осигуряват неговата обществена представителност. Нямам съвместни 

публикации с автора.  

 

6. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта  

За да постигне целта на изследването Евгения Димова  аналитично е 

систематизирала, обработила и анализираламного на  брой литературни източници - 

230 наименования, от които на латиница 226 и 4 на руски език. Важно е да се отбележи, 

че сред големия брой литературни източници докторантът успешно се е ориентирал и 

ги е използвал за решаване на поставените научно-изследователски задачи, което 

недвусмислено доказва добри познания и владеене на английски език, обща култура и 

интелигентност.  

6.Оценка за автореферата  

Докторантът  Евгения Димова е представила към дисертационния труд 

автореферат, който съответства на ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение и  

отразява основните моменти и приноси на дисертацията.  

8. Критични бележки  

Имам следните забележки към представената дисертация. 

В първите две глави на изследването преобладава  описателния характер  на 

разпределението и миграцията на определени радионуклиди в сухи екосистеми и  

тяхната  биоакумулация в хранителната верига. Недостатъчен  е анализът на 

резултатите от научните изследвания по проблема-защита на хранителната верига от 

акумулация на техногеннирадионуклиди. Непълно са  формулирани  изводите,  от 



които ясно да се вижда, какво в изследваната област трябва да се преосмисли, какво да 

се провери и какво още не е изучено.  

Третата глава „Пътища за намаляване достъпа на радионуклиди до организма от 

хранителната верига“ е най-важната за докторанта. Логически обосновано не са 

посочени достойнствата и недостатъци на известните на докторанта решения за защита 

на хранителната верига от акумулация на техногеннирадионуклиди и нерешените 

задачи. Недостатъчно пълно е  посочена теоретична обосновка и методика на решаване 

на защита на хранителната верига от акумулация на техногеннирадионуклиди. 

Предложените „  Модел за подобряване параметрите на околната среда, влошени в 

резултата на миграция на радионуклиди при радиоактивно замърсяване“ и 

„Функционална схема за извършване на плитка оран за намаляване на радиоактивното 

замърсяване на повърхността на почвата и намаляване на възможността за навлизане в 

кореновата система“,  за които дисертанта претендира , че са научно-приложни 

приноси в труда му, са посочени като приложения без да са определени  стойностите на 

параметрите на системата на защитата на хранителната верига, при които тя ще 

функционира оптимално. 

Имам  и някои препоръки към докторанта за насоките към  по-нататъшна му 

научна дейност  и самооценяване на  качеството и количеството на получените 

резултати и приноси, а именно да избягва в изследванията  си описателния характер на  

проблемите и значително  да увеличи оценъчната и  аналитична  им част.  

Посочените критични бележки за слабости не се отразяват съществено върху 

значимостта на научните и научно-приложни приноси в дисертационния труд. 

 

9. Лични впечатления и други въпроси. 

Не познавам Евгения Димова. 

 

10. Заключение  

Отчитайки актуалността и значимостта на изследвания от Евгения Димова 

научен проблем в дисертационния труд „Защита на хранителната верига от акумулация 

на техногеннирадионуклиди”  и  постигнатите научни и научно-приложни резултати 

считам, че дисертацията представлява  научно изследване , отговарящо на изискванията 

на ЗРАСРБ и Правилника за прилагане на ЗРАСРБ.  

 

 



11. Оценка на дисертационния труд  

Давам своята положителна оценка за разработената от Евгения Генчева Димова 

дисертация на тема „Защита на хранителната верига от акумулация на 

техногеннирадионуклиди”. 

Предлагам на уважаемите членове на научното жури да гласуват положително за 

придобиване от докторанта Евгения Генчева Димова на образователната и научна 

степен „доктор”  в област на висшето образование - 9. “Сигурност и отбрана”, 

професионално направление “Национална сигурност” по научна специалност „Защита 

на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации” 

 

Рецензент:   

Проф. д-р Никифор Стефанов 

09.11.2018г.   

 гр. Пловдив 


