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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 секция 

"Ихтиология и рибни ресурси", отдел  "Водни екосистеми" професионално 
направление 4.3. Биологически науки, научна специалност, “Хидробиология”, 

обявен в ДВ, бр. 110 от 21.12.2013 г.

Рецензент:  д-р Галерида Н. Райкова, доцент в Катедра „Обща и приложна 
хидробиология”  на  Биологически  факултет  към  Софиски 
университет „Св. Климент Охридски“

По обявения в Държавен вестник, бр. 110 от 21.12.2013 г., конкурс за 

“доцент”  се  явява  единствен  кандидат  –  гл.  ас.  д-р  Апостолос  Йоанис 

Апостолу от ИБЕИ-БАН.

Според изискванията на Закона за развитие на Академичния състав в 

Република  България,  решението  на  Научния  съвет  на  ИБЕИ-БАН  за 

обявената  процедура  и  представения  комплект  документи  от  гл.  ас.  д-р 

Апостолос Й. Апостолу, той отговаря на формалните условия и изисквания 

като кандидат за академичната длъжност „доцент”. 

І.  Кратки  данни  за  кариерното  и  тематично  развитие  на  
кандидата

Апостолос Апостолу завършва магистратура в БФ на СУ, "Св. Климент 

Охридски"  през 1991-1996 г.  със специалност „биолог-ихтиолог и рибовъд“. 

През 1996-2000 г. е редовен докторант в Биологически факултет. През 2002 г. 

защитава  докторска  дисертация  на  тема  „Ихтиофауната  (морфологични, 

електрофоретични, фаунистични и морфологични изследвания) от средното и 

долното  течение  на  р.  Места  и  р.  Струма  на  територията  на  България  и 

Гърция“. От 2003 до 2008 г. работи в Институт по зоологиа, БАН като биолог и 

н.с. II-I ст. От 2010  и понастоящем е гл. асистент в ИБЕИ, БАН.

Тематичните  области,  в  които  гл.  ас.  д-р  Апостолос  Апостолу  е 

израствал в професионално отношение са 2:

• Биохимико-генетичен, ДНК и морфологичен анализ на отделни 

видове риби  за  изясняване  популационната  структура  и 

систематиката им;

• Фаунистика на видове от българската ихтиофауна
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Специализираните  изследвания  в  посочените  научни  области  са 

довели до написването на 26 научни публикации, участие в редица научни 

форуми и комисии след защитата на докторската степен.  Д-р  А. Апостолу е 

самостоятелен  автор  на  1 статия,  първи  автор  в  6, втори  в  10,  трети  и 

последващ в  9 статии. В  “Други  материали”  е  посочена  публикация  в 

електронна страница, която обаче не е приложена в материалите по конкурса, 

линкът не се отваря и по тези причини не е взета под внимание.

В  резултат  от  този  преглед  смятам,  че  участието  на  гл.  ас.  д-р 

Апостолос  Й.  Апостолу в  обявения  конкурс  е  логично,  обосновано  и 

отговарящо на законовите изисквания.

ІІ. Характеристика на научните и научно-приложни разработки 

Приемам  за  достоверни  и  значими  посочените  в  „Справката  за 

научните  приноси“ постижения,  резултат  от  цялостната научно-

изследователска работа на кандидата, като  “Принос 3 Изясняване на някои 

аспекти от екологията на рибите” не би трябвало да е отделен, т.к. се отнася 

само  за  някои  екологични  параметри (възраст  на  съзряване,  полово 

съотношение,  темп  на  растеж  и  кондиция) само  на  един  вид  (Carassius 

gibelio). 

Публикуваните данни са резултат от прилагане на адекватни методи в 

изследванията,  което  позволява  научните  изводи  да  са  убедителни, 

съпоставими и използваеми от други изследователи.

1. Основни научни направления

Публикационната  дейност  на  д-р  Апостолу  е  ориентирана  в  три 

направления: 

а) популационна структура и систематика на отделни видове риби; 

б) фаунистика; 

в) оценка (съгласно Рамковата директива за водите) на състоянието на 

водните тела в България,  основана на биологични показатели на 

ихтиоценозите.

Последното направление е доказателство за обвързване на научните 

резултати от работата на кандидата с практиката. 

Трите направления показват концентрация около сходна проблематика, 

без излишно и трудно защитимо разпиляване към множество теми.
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2.  Преглед  и  анализ  на  публикациите  и  наукометричните 
показатели

Според представения списък, д-р Апостолу участва в конкурса общо с 

30 публикации. 27 са по настоящия конкурс за доцент, а останалите 3 са по 

темата  на  докторската  дисертация.  От  посочените  по  настоящия  конкурс 

публикации 2 са глави в книги, 1 е в методично ръководство, 12 са в списания 

с импакт фактор, 10 са в специализирани списания, 1 в – бюлетин на комисия 

и 1 – в електронна страница. Публикациите са излезли от печат в периода 

1999 – 2013 г.  Средно това прави по 1,9  публикации годишно – стойност, 

която е задоволителна в областта на теренните биологични изследвания. С 

изключение  на  1  статия,  на  които  А.  Апостолу  е  самостоятелен  автор, 

останалите са в съавторство, обикновено с големи колективи. В тези авторски 

колективи той е на първо място в 25% и на второ – в 40% от статиите. Макар 

и  косвен,  това  е показател  за  ролята  на  д-р  Апостолу  в  замисъла, 

осъществяването  и  публикуването  на  тези  трудове.  Дванадесет  от 

рецензираните статии са в издания с импакт-фактор. Общият им IF е 13,032 – 

показател, който не слиза под границата за научна продукция с  биохимико-

генетична и фаунистична проблематика.

В периода 2006-2012 г. д-р Апостолу е съавтор на доклади, изнесени на 

16 наши и международни научни форуми. 

Представени са и 2 научно-популярните статии, отпечатани в списание 

„Лов  и  риболов”.  Това  показва,  че  д-р  Апостолу  не  е  чужд  и  на 

популяризирането на научните познания в достъпна форма.

Кандидатът представя открити цитирания на  6 от публикациите в 25 

статии и 4 електронни страници. 23 цитата са на публикациите, представени 

по настоящия конкурс. 13 от цитиранията са в списания с IF. 

Гореизложеното  показва,  че  гл.  ас.  А.  Апостолу,  като  участник  в 

конкурса,  покрива  приетите  от  НС  на  ИБЕИ,  БАН  препоръчителни 

наукометрични показатели за доцент.

По  смисъла  на  закона  данните  за  цитиранията  и  за  стойността  на 

импакт-фактора са кумулативни (сумарни от всички публикации), бих искала 

да подчертая връзката между двете групи публикации – за докторантура и 

сега за доцентура. В тематичен аспект се наблюдава логично продължение и 

задълбочаване на изследванията. По своята същност новите изследвания не 

повтарят  представените  публикации  за  образователната  и  научна  степен 

„доктор”. 
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3. Научно-изследователски проекти

Гл.  ас.  д-р  А.  Апостолу  е  изълнител  в  22  научно-изследователски 

проекта.  Това  участие  в  проектната  дейност  на  Института  е  основа  на 

публикационната активност, научните и приложни приноси на д-р Апостолу.

4. Анализ и оценка на приносите

Извършени  са  сравнителни  биохимико-генетични  анализи  на  редица 

сладководни видове от българската ихтиофауна.  

Резултатите от анализа на ензимни локуси за установяване различия 

между  речния  кефал  от  черноморския  и  дунавския  водосбор  с  този  от 

егейския  басейн  за  доказване,  че  това  са  два  отделни  вида  –  Leuciscus 

cephalus и  Leuciscus macedonicus;  от  анализа  на  ензимни  и  неензимна 

протеинова  система,  както  и  морфолични  белези  на  сребърната  каракуда 

(Carassius auratus gibelio) от различни части на р. Струма и  разглеждането на 

вариабилността на  Barbus cyclolepis,  Chondrostoma nasus,  Rhodeus sericeus 

amarus и  Carassius  auratus  gibelio от  реките  Места  и  Струма,  посочени  в 

принос 1 не са оценявани тук, т.к. са от публикации (1, 2 и 3), във връзка с  

придобиване на докторската степен. 

Данните  в  публикации  9,  10  и  13  са  пионерни  за  ихтиологичните 

изследвания у нас.  Филогенетичните връзки на  Oxynoemacheilus  bureschi с 

други  европейски  гулеши  са  установени  с  помощта  на  митохондриален 

цитохром б-ген.  Чрез обобщени данни за вида от реките Струма,  Места и 

Вардар  се  доказва   разширяване  на  ареала  му  в  близкото  минало.  На 

примера на индивиди от род Cobitis е разгледан въпросът за междувидовата 

хибридизация,  която  може  да  доведе  до  безполови  хибридни  линии, 

размножаващи  се  партеногенетично.  Идентифицирани  са  клонови 

родословия,  които  са  прехвърлили  независимо  едно  от  друго  тяхната 

зависимост  от  сперма  към  други  неродителски  видове  Cobitis,  и  в  някои 

случаи са включили техните геноми. Това обогатява съвременните познания 

за европейските видовете от род Cobitis и техната географска експанзия. 

До момента не са  провеждани изследвания за  чистотата  на  вида и 

състоянието  на  популациите  от  речна  пъстърва  у  нас.  Публикацията, 

представена  под  №  21  е  пръв  опит  за  устанояване  на  филогенетичния 

произход и генетичното разнообразие на речната пъстърва в източната част 

на Балканския полуостров и ролята на антропогенния фактор в тези процеси. 

Анализирани са 204 екземпляра от 16 популации  от долното течение на р. 
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Дунав  и  реки  от  южния  Черноморски  басейн.  Доказана  е  комплексната 

еволюционна история на речната пъстърва от южните и западните части на 

басейна на Черно море. Установена е приемственост на адриатически геном 

в басейна на Егейско море. Разкрита е съществена генетична диференциация 

между  популациите  от  различните  басейни.  Хибридизация  с  атлантическа 

речна пъстърва има и в двата басейна, но е по-честа в басейна на р. Дунав.  

Тези резултати трябва да  бъдат  представени на  съответните  компетентни 

органи  (МОСВ  и  МЗХ)  за  практическо  справяне  с  проблема  за  запазване 

чистотата на автохтонната речна пъстърва в българските реки.

В  две  публикации  са  изяснени  таксономичната  принадлежност  и 

родовите връзки на видове черноморски попчета.  Сравнени са дванадесет 

вида попчета от българската акватория на Черно море, крайбрежните езера и 

някои  реки.  Двата  вида  Pomatoschistus  marmoratus и  P.  microps са 

разграничени  по   генетико-биохимичен  път.  Така  в  Черно  море  род 

Pomatoschistus е представен от три вида. Вече има морфологично и генетико-

биохимично  описание  на  Pomatoschistus  marmoratus от  българското 

черноморие,  което  е  начало  на  установяване  на  таксономичния  статус  на 

представителите от сем Gobiidae. 

С публикации под №№ 4 и 5 се прави опит за изясняване на спорния 

таксономичен  статус  на  видовете  от  род  Atherina  в  Черно,  Егейско  и 

Средиземно море.  Според отбелязаната генетична дистанция  А.  boyeri,  A.  

mochon и A. hepsetus са добре дивергирали на ниво вид. На база генетична 

дистанция на Неи ( DNei ) между A. hepsetus и другите 2 вида атерини се 

предлага тя да бъде отделена в друг род.

Препоръката в статия № 7 за използване на генетичните честоти на 4 

полиморфни локуса за разграничаване на популациите на Carassius gibelio не 

е  убедителна,  т.к.  е  базирана  само на  скорбелно-гелова електрофореза и 

останалите  изследвани  ензимни  системи  имат  обща  електрофоретична 

подвижност при сравняваните популации.

Установена е тенденция за изчезване на B. barbatula от източната част 

на ареал в България с паралелно разширяване на разпространението на  B. 

bureschi и съвместно съществуване на двата вида, но не е направен опит за 

обяснение на наблюдаваните факти (публикация № 8).

Направено е описание на ихтиофауната на р. Места и притоците й от 

извора до устието за период от почти седемдесет години.  Осъвремененият 

списък на автохтонни и антропогенно внесени видове, както и  оценката на 
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състоянието на речната екосистема чрез рибни биоиндикатори допринася за 

осведомеността  при  интегрираното  управление  и  защита  в  рамките  на 

международното законодателство на тази трансгранична река (публикации №

№ 6, 14, 24).

За пръв път понтийското речно попче (Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) 

e съобщено за гръцко-турския участък на река Марица.  Предложението за 

категоризиране  на  вида  като  чужд,  само  на  базата,  че  до  сега  не  е 

установяван в р. Марица не е логично (публикация 18). 

За шест влажните зони по поречието на българския участък на р. Дунав 

е  установено,  че  добрият  статус  на  рибните  съобщества  се  дължи  на 

постоянните  водни  обекти  в  региона,  режима  на  наводнения  и  редовната 

връзката  с  реката.  От  описаните  30  вида  риби,  10  са  с  консервационна 

значимост,  но  не  са  направени  практически  препоръки  на  базата  на  тези 

ценни научни резултати (пебликация № 15).

Интересно е заключението в публикация 25,  че Черно море е края на 

естественото  разпространение  на  европейската  змиорка  (Anguilla  аnguilla). 

Потвърдена е нативността на вида, но поради ниската му численост той не е 

обект на стопански риболов (публикация № 25).

Изключително  важен  принос  е  изясняването  на  пространственото 

разпространение  на  видовете  попчета,  обитаващи  българските  водоеми. 

Направени  са  карти  за  разпространението  им.  Изяснено  е,  че  Neogobius 

platyrostris не се среща в България. За пръв път се съобщава Pomatoschistus  

bathi за  българския  черноморски  сектор.  След  съобщаването  на 

Benthophiloides  brauneri за  ез.  Шабла  преди  40  години  е  потвърдено 

присъствието му в това единственото находище в България. Представени са 

най-южните  граници  на  ареала  на  попчетата  по  дунавските  притоци 

(публикации №№ 26, 29).

Високото ниво на ендемизъм  при сладководните риби във водоемите 

на  Балканския п-в изисква оценка на риска, мерки за управление и контрол 

на видовете-нашественици. Публикация № 20 дава пионерни за българската 

ихтиологична  наука  резултати  в  тази  област  за  43  чуждоземни  и 

интродуцирани сладководни риби в четири балкански страни. 

Направен е опит за установяване на количеството попчета,  улавяни 

при  любителски  и  при  промишлен  риболов,  и  сравняване  на  данните  с 

официалната статистика на ИАРА. За пръв път са публикувани точни данни 

за  видовия  състав  на  тези  улови.  От  24-те вида  попчета,  обитаващи 
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българската  акватория,  най-голем  процент  в  уловите  заема  стронгилът 

(Neogobius melanostomus), следван от черното попче (Gobius niger), кадънката 

(Gobius cobitis) и широкоглавото попче (Neogobius eurycephalus). Отбелязана 

е и ясна тенденция за преулов на този рибен ресурс (публикация № 19).

Предложен  и  тестван  е  алгоритъм  за  оценка  на  екологичното 

състояние  на  пъстървовите  речни  участъци  в  рамките  на  Дунавския  и 

Егейския басейн, съгласно Рамковата директива за водите за екорегиони 12 и 

7.  Отчитайки  характерната естествено бедна ихтиофауна на  пъстървовите 

реки в България, са използвани 10 ихтиологични параметъра за пъстървовите 

и шарановите видове, и на главоча (за дунавските притоци). Стойностите на 

параметрите са представени в четиристепенна скала. Предложен е  индекс за 

оценка състоянието на водните тела в България, съгласно РДВ, основан на 

биологични показатели на ихтиоценозите. Отбелязано е при кои случаи той 

не  работи  и  при  кои  трябва  да  се  прилага  внимателно  (като  помощна 

функция). Разработена е и разновидност на индекса за пъстървови реки, тъй 

като  в  тях  отсъствието  на  видово  обилие  не  винаги  означава  влошен 

екологичен статус ( публикации №№ 22, 30).

III.  Административно-организационна  и  преподавателска 
дейност  

За периода 2004 – 2013 г. д-р Апостолу участва в 13 експертизи като 

ихтиолог и/или независим косултант. 

д-р А. Апостолу е рецензирал 13 статии за списание Acta Zoologica 

Bulgarica,  една за Ecologia Balcanica, една за Forestry Ideas и една за Acta 

Ichthyologica et Piscatoria.

Член е на 5 научни организации – Greek Geotechnical Chamber – clone 

Ichthyology; Българско ихтиологично дружество; Местна инициативна 

рибарска група Балчик-Шабла-Каварна; Природонаучно дружество „Академик 

Иван Буреш“;  IAD –България. 

През  2012  г.  д-р  Апостолу  води  90  ч.  упражнения  по  зоология  на 

магистри  от  специалност  “Ветеринарна  медицина”  в  Лесотехнически 

университет, София.

IV. Критични бележки и препоръки 

Критичните бележки върху научната продукция и дейност на кандидата 

обикновено  не  засягат  тяхната  същност.  Те  са  най-вече  по  техническото 
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оформление  на  материалите  –  неточна  номерация  на  списъците,  стилни, 

граматични, някои смислови грешки и пр. 

Препоръчително е  личното професионално сътрудничедство с колеги 

от чужбина да премине в работа по международни проекти и програми. Д-р 

Апостолу трябва  да  проявява  по-голяма  инициативност,  респективно  да 

заема водеща позиция при публикуването на статии. 

Получените  научни  резултати  за  причините  на  спад  в  стопанския 

риболов във влажните зони, промените в биоразнообразието и ихтиофауната 

на  българските  водоеми  да  бъдат  използвани  от  бъдещия  доцент  за 

предизвикване  на  интерес  и  конкретни  действия  от  страна  на 

заинтересованите ведомства, организации и институции. 

V. Заключение 

Представената  от  гл.  ас.  д-р  Апостолос  Йоанис  Апостолу 

документация,  съгласно  Закона  за  развитието  на  академичния  състав  в 

Република  България,  отговаря напълно на изискванията за присъждане на 

академичната длъжност “доцент”. 

Публикационната и научно-изследователска дейност са тясно свързани 

с обявения конкурс и характеризират д-р Апостолос Апостолу като утвърден 

учен.  Налице са оригинални научни резултати и научно-приложни приноси, 

значими за ихтиологичната наука и практика.  

Въз основа на професионалните качества,  коректното поведение като 

изследовател и колега, и достиженията в цялостната дейност на гл. ас. д-р 

Апостол Апостолу,  изразявам своята  положителна оценка.  Смятам,  че  той 

притежава  необходимите  качества  за  заемане  на  академичната  длъжност 

“доцент“. 

Изхождайки от всичко изложено по-горе, препоръчам на Научното жури 

да предложи на уважаемия Научен съвет на ИБЕИ, БАН да избере гл. ас. д-р 

Апостолос  Йоанис  Апостолу  на  академичната  длъжност  “доцент”  в 

професионално направление 4.3.  Биологически науки,  научна специалност, 

“Хидробиология” за нуждите на секция "Ихтиология и рибни ресурси", отдел 

"Водни екосистеми". 

София, 12 . 05. 2014. 
Рецензент: 

(доц., д-р Г. Райкова)
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