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Р Е Ц Е Н З И Я
по конкурс за заемане на академична длъжност “Доцент” в Институт по биоразнообразие 

и екосистемни изследвания при БАН за нуждите на ИГ „Биоразнообразие на рибите и 
рибни ресурси ,секция "Ихтиология и рибни ресурси", отдел "Водни екосистеми“, 
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ-БАН) по научна 

специалност ХИДРОБИОЛОГИЯ (01.06.11) , обявен ДВ бр. 110/21.12.2013 г. с единствен 
кандидат гл. ас. д-р АПОСТОЛОС АПОСТОЛУ.

от проф. д-р Георги М. Даскалов, ИБЕИ-БАН

Кратки данни за кариерното развитие на кандидата
Д-р Апостолу е роден в Лариса, Гърция. Завършва висше образование като магистър със 
специалност ихтиология и рибовъдство през 1996 г. в БФ на СУ, "Св. Климент Охридски". 
През 2000 г. защитава докторска степен по специалност хидробиология в БФ на СУ. През 
2003 започва работа като биолог в Институт по зоология (БАН), където израства до главен 
асистент (2005 г). В момента работи  като главен асистент в Институт по биоразнообразие 
и екосистемни изследвания (ИБЕИ-БАН). Временно изпълнява длъжността ръководител 
на ИГ „Биоразнообразие на рибите и рибни ресурси“ към  секция  "Ихтиология и рибни 
ресурси", отдел "Водни екосистеми“ в ИБЕИ-БАН.

Основни направления, резултати и приноси в изследователската работа 
1. Изследвания на систематиката и популационната структура на различни видове  
риби на базата на биохимико-генетичен, ДНК  и морфологичен анализ

Основния акцент в работата на кандидата е върху генетичните и морфологични маркери 
определящи видовите и популационни характеристики при рибите.

В  изследванията  започнати  като  докторант,  кандидатът  прилага  метода  на  скорбелно-
геловата протеинова електрофореза за извършване на биохимико-генетични изследвания 
на различни сладководни и морски риби,  които съчетани с анализ на морфологичните 
белези   позволяват  по-точното  определяне  и  сравнение  на  техните  видовите  и 
популационни  характеристики.  Тук  са  разгледани  по-важните  научни  приноси  след 
защитата на докторска дисертация.

Кандидатът е провел сравнителни изследвания на популациите на сребристата каракуда 
Carassius gibelio от реките Струма и Велека (България) и яз. Керкини (Гърция), както и 
тези от яз. Дреновец и Полетковци (северозападна България). Определена е биохимико-
генетичната  структура  на  вида  чрез  прилагане  на  скорбелно-гелна  електрофореза  и 
изоелектрично  фокусиране  на  пет  ензимни  и  една  неензимна  протеинови  системи 
(кодирани от 18 локуса). Генетичните честоти на полиморфните локуси PROT -3 *, EST - 
1 *, mMEP * и  SOD* биха могли да се използват за разграничаване на популациите на 
вида.  Всички  останали  изследвани  ензимни  системи  имат  обща  електрофоретична 
подвижност при сравняваните популации (7).

Поради  неяснотите  в  таксономичният  статус  на  видовете  атерини  в  черноморския   и 
егейския басейни е проведено биохимико-генетично сравнение между някои видовете от 
род  Atherina в  Черно,  Егейско  и  Средиземно  Море  с  помощта  на  различни  методи 
(скорбелно-гелова електрофореза и изоелектрическо фокусиране на тънки и свръхтънки 
гел плочи-IEF) на седем ензимни системи: AAT, ADH, EST, LDH, МЕР, MDH и SOD, 



както  и  общи  неспецифични  мускулни  протеини.  Изследвани  са  16  ензими  и  10 
неензимнии  локуса  в  мускулите  и  тъканите  на  очите.  Според  отчетената  генетична 
дистанция между А. boyeri , A. mochon pontica , A. sp.1 ( с малко око и остър рострум), A. 
Sp  .  2 (с  големи  очи,  къс  рострум)  и  A.  hepsetus  са  добре  дивергирали  на  ниво  вид. 
Генетичната дистанция на Неи ( DNei ) между  A. hepsetus и другите изследвани видове 
атерини  се  оценява  като  0.956,  1.06,  1.07  и  1.178  съответно.  A.  hepsetus вероятно  е 
дивергирала от другите видове преди около 4.8 - 5.9 милиона години, и би трябвало да 
бъде отделена в друг род (4, 5).

Извършено е сравнение между дванадесет  вида попчета  от българската  част  на Черно 
море,  крайбрежните  езера  и  някои  реки  базирано  на  биохимико-генетичен  анализ. 
Регистриран е един случай на междувидова хибридизация между  Neogobius fluviatilis и 
Neogobius syrman от Мандренското езеро. Това е доказателство, че хибридизацията сред 
тази група е случайна поради факта, че попчета проявяват родителска грижа към хайвера 
си,  и  размножаването  става  на  двойки.  Получени  са  първите  данни  за  биохимико-
генетичната характеристика на  Knipowitschia longecaudata. Генетичната дистанция (DNei 
= 1.10) между  Knipowitschia caucasica и  К. longecaudata показва специфични разлики на 
ниво вид. Получените данни са полезни за оценка на състоянието на техните популации, 
като се има предвид , че и двата вида са застрашени. Полиморфизмът  при EST -3 * , EST 
-4 * , LDH - B * , sMEP - 1 * , sMEP -2 * и MDH - 1 * локуси, може да се използва за 
оценка на популационната инфраструктурата при  Neogobius melanostomus, Gobius niger,  
Pomatoschistus marmoratus и K. caucasica. Електрофоретичната подвижност  на LDH - B * 
локус  e  използвана  като  маркер  при  определяне  на  статуса  на  род  Zosterisessor. 
Хипотезата, че Neogobius fluviatilis и N. melanostomus принадлежат към подрод Apollonia е 
потвърдена  чрез  биохимико-генетичния  маркер  базиран  на  лектрофоретичната 
подвижност   на  LDH-  B  *  локус.  Четири  ензимни  системи  (ADH  ,  GPI  ,  GLUDH  и 
G3PDH), прилагани за първи път в изследвания на таксономията на сем.  Gobiidae, дават 
видово  специфични  спектри,  които  могат  да  се  използват  успешно  като  протеинови 
биомаркери за точното идентифициране на видове и популации,  както и за пътища на 
инвазия (23).

Извършени са морфологични и биохимико-генетични анализи на попчето Pomatoschistus  
marmoratus от българската част на Черно море. На базата на по-стар материал и музейни 
сбирки,  се  изясни,  че  в  миналото  P.  marmoratus е  бил  погрешно  определян  от  някои 
автори като Pomatoschistus microps (17).

След защитата на докторска дисертация д-р Апостолу разширява спектъра на прилаганите 
биохимико-генетични методи с анализи на митохондриална и ядрена ДНК.

Една  от  най-важните  и  най-много  цитирани  публикации  на  кандидата  разглежда 
размножаването на безполови хибриди при род Cobitis (10). При използването на нови и 
по-рано  събрани  данни  за  разпространението  и  филогенетичната  история  на 
гиногенетично разможаващите се видове от род Cobitis, са идентифицирани три клонови 
родословия,  които  са  прехвърлили  независимо  едно  от  друго  тяхната  зависимост  от 
сперма  към  други  неродителски  видове  Cobitis и  в  някои  случаи  са  включили  дори 
техните геноми в тях. Сегашното познание на европейските видовете  Cobitis и техните 
хибриди  показва,  че  този  модел  най-  вероятно  се  дължи  на  разпространението  на 
гиногенетичните родословия в нови области.  Такова разширение е било независимо от 
разпространението  на  родителските  видове.  Авторите  твърдят,  че  зависимостта  от 
сперматозоидите  не  е  ограничена от географската  експанзия  в  сравнение  с  истинската 
партеногенеза, за разлика от предишните схващания. 



Река Вардар съдържа голям брой ендемити, което показва нейната дългосрочна изолация 
от съседни речни системи. Един от малкото видове, споделени с други съседни реки е 
гулеша  Oxynoemacheilus  bureschi.  Изследвана  е  генетичната  диференциацията  на  O. 
bureschi от речните системи на Струма, Места и Вардар, както и неговите филогенетични 
връзки  с  други  европейски  гулеши.  Филогенетичната  реконструкцията  разкрива  два 
различни  подвида.  В  рамките  на  изследваните  отделни  популации  е  становена  ниска 
генетична изменчивост. Липсата на изменчивост, която е необичайно явление за рибите от 
южните  Балкани,  вероятно се  дължи на  флуктуациите  на морското ниво и  сливане на 
вододели по време на плейстоцена (9).

Следващи анализи на O. bureschi на базата на данни от целия ареал на вида на Балканския 
полуостров (13) отчитат ниска  генетична диференциация. Открити са общи хаплотипове 
дори между отдалечени пунктове и различни речни системи. Това сочи висока степен на 
генна обмяна между популациите и отхвърля хипотезата, че популацията в река Вардар 
представлява  реликт  от  ранна  колонизация  на  Балканския  полуостров.  Резултатите 
показват, че популациите в реките Вардар и Дунав, са най-нови по произход. От друга 
страна, популацията в река Агитис – ляв приток на долното течение на Струма, е ясно 
отдиференцирана от останалите популации и представлява изолиран по-стар контингент. 
Извършеният  демографски  анализ  показва  скорошно  разширяване  на  ареала  на  O. 
bureschi, а който процес не е участвала популацията от река Агитис (13).

Изследвани  са  филогенетичният  произход  и  генетичното  разнообразие  на  речната 
пъстърва  в  източната  част  на  балканския  полуостров.  Анализирани са  една контролна 
област на митоходриална ДНК и микросателитните вариации на 204 екземпляра от 16 
популации. Резултатите показват, че хаплотиповете от долното течение на Дунав и южния 
черноморски басейн се различават съществено от от хаплотипове намерени в по-голямата 
част на басейна на река Дунав и в басейните на Каспийско и Аралско море. В басейна на 
Егейско море е намерена по-висока честота за главния хаплотип на адриатическо мтДНК 
потекло. Други адриатически халотипове намерени в този басейн се различават от главния 
хаплотип  на  базата  на  само  една  мутационна  стъпка.  Това  показва  съвременна 
приемственост  на  адриатическия  геном  в  басейна  на  Егейско  море.  Хибридизация  с 
атлантическа речна пъстърва (резултат от транслокации или зарибяване)  е открита и в 
двата басейна,  но най-вече в басейна на река  Дунав.  В сравнение  с други европейски 
региони  може  да  се  заключи,  че  интродукцията  на  чуждоземната  речна  пъстърва  в 
източните балкански популации е по-скоро ниска (21).

2. Фаунистични и ихтиогеографски изследвания

Друг важен раздел в работата на д-р Апостолу засяга ихтиогеографските изследвания.

Понтийското речно попче, Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814), e регистрирано за първи път 
в Гърция през август 2011 година. Осем екземпляра са били открити в гръцко-турския 
участък  на  река  Марица  (Еврос),  на  65  километра  над  нейната  делта.  Въпреки  че 
екземпляри от този вид са намирани в река Тунджа (приток на Марица), такива никога 
преди  не  са  намирани  в  основното  течение  на  Марица.  При все  че,  ихтиофауната  на 
долното  и  течение  не  е  добре  проучена,  е  малко  вероятно,  един такъв  вид  да  остане 
незабелязан. Предложена е хипотезата, че видът е инвазивен. Тъй като басейнът на река 
Марица е имал геоложки връзки с Мраморно и Черно морета и е в непосредствена близост 
до местните популации на Neogobius fluviatilis, статусът на вида е съмнителен, докато не 
се извършат по-подробни генетични и морфологични проучвания (18).



Изяснено е пространственото разпространение на попчетата,  обитаващи водните тела в 
България и са направени карти за разпространението с висока резолюция. Изяснено е, че 
Neogobius  platyrostris не се среща в  България.  За пръв път се съобщава за наличие на 
Pomatoschistus  bathi по  българското  крайбрежие.  Отново  е  установен  Benthophiloides  
brauneri в ез. Шабла, което е единственото находище на вида в България, като последните 
данни за него са от преди 40 години. Локализирани са най-южните находища на попчета в 
дунавските  притоци.  Установено  е,  че  тяхното  разнообразие  и  биомаса  спада  с 
отдалечаване от р. Дунав (26, 29). 

Установено  е  съвременното  разпространение  на  гулешите  Barbatula  barbatula и 
Oxynoemacheilus  bureschi в  България  в  сравнение  с  публикувани  по-стари  данни. 
Установена  е  тенденция  за  преместване  на  B.  barbatula  в  западната  част  на  ареала  в 
България, където може съществува съвместно с B. bureschi (8).

Дадено  е  описание  на  ихтиологичния  комплекс  на  системата  р.  Места  от  извора  до 
устието на реката и нейните притоци за период от почти седемдесет години. Отчетени са 
25 вида сладководни риби от  които  13 са  ендемични за  този  речен  басейн,  7  вида са 
интродуцирани,  а  5  вида  са  инвазивни.  Автохтонните  видове  доминират  в  главното 
течение на реката. Броят на чуждоземни лимнофилни видове се увеличава за сметка на 
местните реофилни, което се дължи на унищожаване на микрохабитатите и антропогенна 
интродукция. Чуждоземни лимнофилни видове намират благоприятна среда в два язовира, 
създадени за производство на електрическа енергия и съставят 28,66% от общия улов в 
реката. (6, 14, 24).

Проучени   са  шест  влажни  зони  по  поречието  на  българския  участък  на  река  Дунав. 
Описани са 30 вида риби, 10 от тях са с природозащитна значимост. Най-високо видово 
разнообразие  е  регистрирано  в  езерото  Сребърна,  а  най-ниското  в  блатото  Гарван. 
Стопанският  риболов  във  влажните  зони  е  загубил  своята  икономическа  значимост, 
поради  резкия  спад  на  рибните  запаси  и  деградацията  на  съобществата.  Обемът  на 
постоянните водни обекти в региона, режимът на наводнения и редовната връзка с реката 
са факторите, определящи добрият статус на рибните съобщества (15).

Научно-техническата  и  икономическата  комисия  по  рибарство  (STEFC)  на  ЕС  е 
предложила през 2006 г., черноморският регион да бъде изключен от естествения ареал на 
европейската  змиорка  Anguilla  аnguilla.  Основна  причина  за  това  е  разбирането,  че 
уловените  в  района  на  Черно  море  змиорки  са  избягали  екземпляри  от  рибовъдни 
стопанства в някои крайдунавски страни. На базата на литературни данни и тригодишно 
пробонабиране е извършен опит да се даде косвен отговор на въпроса дали Черно море се 
включва в естественото разпространение на вида. Изследването установява,  че видът и 
нативен  и  винаги  е  присъствал  в  региона,  но  никога  не  е  бил  в  изобилие  и  не  е 
представлявал обект на стопански риболов (25).

3. Изследвания в областта на приложната екологията на рибите

Научно – приложните изследвания на кандидата са най-вече в областта на 
екологичните индикатори, включващи оценки на екологичния риск от инвазия, както и в 
областта на стопанската ихтиология на речните и черноморски риби.

Високото ниво на ендемизъм на сладководните риби в региона на Балканския полуостров 
създава  необходимост от  оценка на  риска от инвазия,  с  цел установяване на  мерки за 



управление и контрол.  Това може да стане с  предварителна оценка с Fish Invasiveness 
Screening  Kit  (FISK).  На  базата  на  информацията  за  43  чуждоземни  и  интродуцирани 
сладководни  риби  в  четири  балкански  страни,  е  извършена  оценка  на  риска  от 
инвазивност, като 3 вида са оценени с нисък риск, 10 със среден риск и 30 с висок риск. 
От последната категория 26 вида са с умерено висока степен на риск, 3 с висока степен на 
риск, и 1 вид с много висока степен на риск (20).

Пъстървовите  реки  в  България  се  характеризират  с  естествено  беден  видов  състав  на 
ихтиоценозите, което прави съществуващите индекси основани на богатството на рибни 
видове,  неприложими  като  показатели  за  оценка  на  качеството  на  околната  среда. 
Предложен е алгоритъм за оценка на екологичното състояние на всички пъстървови реки 
в  рамките  на  двата  екорегиона  (12  и  7),  съгласно  Рамковата  директива  за  водите. 
Използвани са следните ихтиологични индикатори: общ брой и биомаса на рибите, общ 
брой, биомаса и брой възрастови групи на пъстървите от род  Salmo, процент от броя и 
възрастовите  групи на главоча (за дунавските притоци),  процент от броя на шаранови 
видове,  процент  от  броя  на  интродуцираните  видове  и  здравословното  състояние  на 
рибите.  Дефиниран  е  т.нар.  Интегрираният  Пъстървов  Речен  Индекс  (TRI),  който  се 
изчислява  на  базата  на  горните  специфични  индикатори.  Оценката  на  качеството  на 
околната среда се извършва чрез сравнение с референтни стойности на TRI, като се отчита 
и  типът  на  реката.  Предложеният  алгоритъм  е  приложен  за  оценка  на  екологичното 
състояние на пъстървовите речни участъци в рамките на дунавския и егейския басейни 
през периода 2005-2011 (22).

Според  официалната  статистика  на  ИАРА,  попчетата  заемат  значителен  дял  в 
промишлените улови на България, но видовият състав на уловите не се отчита. Попчетата 
в България са изследвани с цел да се осъвремени информацията относно видовия състав и 
значението им за промишления и любителски риболов. От 24 вида попчета срещащи се в 
България,  8  вида  са  с  най-голямо стопанско  значение. Най-масовият вид е стронгилът 
Neogobius melanostomus, следван от черното попче Gobius niger, кадънката Gobius cobitis и 
широкоглавото попче Neogobius eurycephalus. По-малка част в уловите се пада на лихнуса 
Mesogobius  batrachocephalus.  Установени  са  малки  количества  от  тревното  попче 
Zosterisessor  ophiocephalus,  голямоглавото  попче  Neogobius  cephalargoides  и  скалното 
поче Gobius paganellus . Има индикации за прекомерен улов на попчета в български води 
(19).

Оценка на научните резултати и приноси 

Приемам справката за научните приноси и оценявам високо научните постижения на д-р 
Апостолу.  Повечето  резултати  са  с  фундаментално-научен  характер  и  се  отнасят  до 
определянето  и  уточняването  на  таксономичните  и  популационни  характеристики  на 
сладководни и морски риби на базата на биохимико-генетични и морфологични анализи. 
Приложението на биохимични методи вкл. скорбелно-гелна протеинова електрофореза и 
анализ  на  митохондриална  и  ядрена  ДНК  допринасят  за  високото  ниво  и 
репрезентативност на генетичните изследвания и заключенията относно таксономичните и 
популационни характеристики на изследваните риби.

Друга област от работата на д-р Апостолу се отнася до фаунистичните, биогеографски и 
приложно ихтиологични изследвания. Тук може да бъдат отбелязани приносите свързани 
с  оценките  на  инвазивността  на  рибите  на  Балканския  полуостров,  разработването  и 
прилагането на интегрирани индикатори за оценка на въздействието върху сладководните 



ихтиоценози  и  екосистеми  и  мащабните  изследвания  върху  видовия  състав  и 
рибостопанското значение на попчетата в България.

Имам  една  критична  забележка:  приносите  трябва  да  бъдат  по-добре  и  по-кратко 
обобщени, като кандидатът би следвало да опише със свои думи същността и значението 
на получените резултати.

По-точна оценка на резултатите може да се направи на базата на наукометричните данни 
базирани на приложените публикации

Формално, кандидатът превишава заложените минимални критерии на НС на ИБЕИ-БАН 
за присъждане на академичната длъжност доцент, които са 20 публикации след защита на 
докторат, от които 10 в списания с импакт фактор и 20 цитирания, от които 10 в списания 
с импакт фактор.

Д-р Апостолу  е публикувал, след дисертацията, 26 научни труда (от които 2 са все още 
под печат), сред които 23 статии в научни издания и 3 като съавтор в научни книги. 12 
статии са в научни издания с импакт фактор, при което сумата от индивидуалните импакт 
фактори е 13.032. Всички без един от научните трудове на д-р Апостолу са в съавторство, 
като той е  първи автор на 6 и втори автор на 7 от трудовете.  Участието в колективни 
проекти (много от които са с международни колективи) показва афинитет и способност за 
екипна работа. 7 статии и едно резюме от конференция, от които на 4 е първи автор и на 
една втори автор, са цитирани в 26 научни труда и в 4 електронни страници, от които 14 
са издания с Импакт фактор, със сума от факторите: 51,739.

Най-много цитати има статията за размножаването на безполови хибриди при щипоците 
Cobitis (10).  Тази  работа  несъмнено  е  с  фундаментално  значение  за  биологичната  и 
екологична наука. 

Въпреки че, водещата или специфична роля на д-р Апостолу е ясно изразена в научните 
му  трудове,  което  достатъчно  добре  характеризира  неговия  индивидуален  принос,  в 
бъдеще, му препоръчвам да се стреми да заема водеща и координираща роля в новите си 
проекти.

Кандидатът  е  публикувал 2  научно-популярни статии и един календар  на  попчетата  в 
България.  Той  е  участвал  с  постери  и  доклади  в  множество  научни  конференции  и 
симпозиуми  и  е  изготвял  рецензии  за  научни  издания  в  областта  на  ихтиологията  и 
екологията.  Представени  са  сертификати  за  специално  обучение.  Кандидатът  владее  и 
използва английски в публикационната си и проектна дейност.

Член е на следните научни сдружения:

• Greek Geotechnical Chamber – clone Ichthyology
• Bulgarian Ichthyological Society
• Local Initiative Fisheries Group Balchik– Shabla – Kavarna
• Natural Science association “Ivan Buresh”, Bulgaria
• IAD-България



Участие и ръководство на научни проекти

Кандидатът е  участвал в 22 научни и приложни проекта.  В справката са указани и 16 
участия като експерт-консултант. Сред изброените проекти правят впечатление участие то 
в  2  международни проекта,  2  международни работни групи на  Научно-техническата  и 
икономическата  комисия  по  рибарство  (STEFC),  2  проекта  по  Оперативна  програма 
''Околна  среда''  и  3  проекта  по  приложение  на  директивите  на  ЕК  в  България 
координирани от консултантската фирма Дикон.

Участието  му в  множество проекти  показва  добри качества  в  екипната  работа  вкл.  на 
международно  ниво.  Желателно  е,  в  бъдеще,  да  се  стреми  да  заема  водеща  роля  в 
привличане  на  финансиране  и  изпълнение  на  фундаментални  научни  проекти  в 
съответстие  с  приоритетите  на  научната  програма  на  секцията  и  института  и 
перспективите за собственото си кариерното развитие.

Д-р  Апостолу  е  ръководител  на  работна  група  отговаряща  за  научния  ихтиологичен 
материал,  а  понастоящем  временно  изпълнява  длъжността  на  ръководител  на  ИГ 
„Биоразнообразие на рибите и рибни ресурси“ в ИБЕИ-БАН.

Опит в ръководство и обучението на научни кадри

През 2012 д-р Апостолу е водил упражнения по зоология за първи курс от специалност 
Ветеринарна Медицина в Лесотехнически Университет.

Заключение

Свидетелствата  за  изследователката,  проектна  и  публикационна  дейност,  разгледани  и 
оценени  в  тази  рецензия,  ми  дават  основние  да  заключа,  че  д-р.  Апостолу е  много 
компетентен учен в областта на биохимичната генетика, ихтиологията и екологията на рибите.  
През годините на професионалната си кариера, той е изградил ясен изследователски  профил и 
афинитет към определени научни пробеми, усвоил е и е разработил необходимите методи 
и е натрупал значителен опит като изследовател и експерт-консултант.

Кандидатът покрива и превишава заложените минимални критерии на НС на ИБЕИ-БАН 
за  присъждане  на  академичната  длъжност  “Доцент”,  като  неговите  изследователка, 
проектна  и  публикационна  дейности  напълно  отговарят  на  условията  на  обявения 
конкурс.

В заключение,  мога убедено да  препоръчам на уважаемото научно жури да предложи на 
научния съвет на ИБЕИ при БАН да избере гл. асист. д-р А. Апостолу на академичната 
длъжност “Доцент” по научна специалност ХИДРОБИОЛОГИЯ (01.06.11).

Варна, 12. 05. 2014. 

Рецензент: 
(проф., д-р Георги М. Даскалов)


