
СТАНОВИЩЕ 

от Проф. дбн Георги Георгиев Марков, от Институт по биоразнообразие и 

екоситемни изследвания на Българска академия на науките 

на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната 

длъжност „доцент”  в Институт по биоразнообразие и екоситемни изследвания, БАН 

по област на висше образование: 4. Природни науки, професионално направление: 

4.3. Биологически науки, [специалност "Хидробиология” (01.06.11)] 

В обявения конкурс в Държавен вестник, бр. 110 от 21.12.2013г., за нуждите на 

Институт по биоразнообразие и екоситемни изследвания (ИБЕИ), отдел "Водни 

екосистеми", Секция " Ихтиология и рибни ресурси" e участвал единствен кандидат гл. 

ас. д-р Апостолос Йоанис Апостулу от ИБЕИ-БАН. Съдържащата се информация в 

документите, с които кандидатства д-р Апостулу, позволява да се извърши комплексна 

оценка за съответствие на кандидата с критериите за заемането на академична 

длъжност “доцент” по област на висше образование: 4.Природни науки, професионално 

направление:4.3.Биологически науки, отразени в специфичните изисквания за 

заемането й в ИБЕИ, БАН. 

Професионалната кариера на  д-р Апостулу, в научната област на конкурса, започва 

в Институт по зоология на БАН където преминава през получаването на званието 

„Доктор“ и достига до позицията Главен асистент в Институт по Биоразнообразие и 

екосистемни изследвания, БАН.Основната научна дейност на д-р Апостулу се 

реализира в областта на ихтиологичните изследвания при което се обособяват няколко 

различни области на неговия научен интерес : 

1. Изясняване на систематичния статус на определени спорни в таксономично 

отношение видове риби и специфични по своето географско ситуиране техни 

популации.  

В тази дейност д-р Апостулу прилага проучване на популационната генетична 

структура чрез използване на различни техники на биохимично-генетичен и 

морфологичен анализ. При проучването на генетичната изменчивост  на изследваните 

индивиди той преминава от класическите изследвания на генетичната изменчивост на 

популациите, отразена в популационния белтъчен полиморфизъм, до изследване на 
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митохондриални и ядрени маркери. Ползването на тези методи му позволява да взима 

отношение по видовата специфичност на проучваните популации, въпросите за между 

видовата хибридизация при рибите, популационната им генетична диференциация, 

филогенетични взаимоотношения  и предлагането на генетични маркери за бърза и 

точна класификация на видовата принадлежност на спорни в своя таксономичен статус 

популации. Тези негови изследвания надхвърлят географските граници на територията 

на България. 

2. Фаунистични и ихтиогеографски изследвания на рибите  

Тази дейност на дейност д-р Апостулу е допринесла до установяване  на  

съвременното разпределение на редица видове риби, разработване на интегриран и 

обновен списък на рибната фауна на р. Места и нейните притоци, ихтиологично 

проучване на   шест влажните зони по поречието на българския участък на река Дунав. 

Изяснено е точното пространствено разпространение на видовете попчета, обитаващи 

водните тела в България. 

3. Установяване на някои биологични характеристики на рибите 

Тези изследвания основно са проведени върху сребристата каракуда в българския 

участък на река Дунав. Те са дали възможност изследваните популации да се преценят, 

като популации намиращи се в добро състояние. 

4. Ихтиологични изследвания довели до приложни в практиката знания  

При тях е: Оценен рискът чуждоземните  видове да повлияят на ендемичната 

структура на сладководните риби на Балканския полуостров;  Анализиран и дискутиран 

е промишленият улов на попчета; Предложен е  алгоритъм за оценка на екологичното 

състояние на пъстървовите речни участъци в рамките на Дунавския и Егейския 

басейни. 

 

Получените приноси от научноизследователската дейност на д-р Апостулу 

свързват тяхната актуалност с голямото значение което имат хидробиологичните 

изследвания  за оценка на  протичащите в екосистемите процеси и изучаването на  

рибните популациите в теоретичната и приложна биология. Оценявани в този аспект 

приносите на  д-р Апостулу се явяват значими за  комплексното развитие на знанията 

за рибната фауна, както в научен, така и в приложен аспект. Тяхната актуалност  

определено се подкрепя от значимостта което имат в днешни дни знанията за 



микроеволяцита и адаптационните промени на организмите, като необходима 

предпоставка за предвиждане на реакцията им спрямо антропогенните промените на 

средата  и за устойчивото функциониране на животинските популации в антропогенно 

променяща  се околна среда. 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комплексната оценка на дейността на д-р Апостулу, извършена на основата на 

трите й главни компонента: (i) научно-изследователска; (ii) учебно-педагогическа и (iii) 

участие и в научни проекти ми дава достатъчно основание за  положително заключение 

за избор на. д-р Апостулу за „доцент”.  

На основа на изтъкнатите приноси намирам за основателно да препоръчам на 

членовете на Научното жури и Научния съвет на Института по биоразнообразие и 

екосистемни изследвания при БАН да бъде извършен положителен избор и присъждане 

на званието „доцент”  по специалността „Хидробиология (01.06.11)” на  гл. ас. д-р 

Апостолос Йоанис Апостулу. 

 

                                                                             

                                                                                     

Май, 2014 г.                   Рецензент: ........................................ 

        Проф. дбн Георги Марков 

 


