
Вх.№ 1049-НО-05-06/05.08.2014 г.

Становище 
от проф. д-р Снежана Михайлова Грозева (ИБЕИ-БАН),

член на Научно жури, назначено със заповед  № 126/04.06.2014 
на Директора на ИБЕИ-БАН във връзка с конкурса за доцент по специалност Хидробиология 
(01.06.11) за нуждите на отдел „Водни екосистеми“ на ИБЕИ-БАН,  ДВ, бр. 23/14.03.2014г.

По  конкурса  за  доцент  по  специалност  Хидробиология  (01.06.11)  е  заявил  участие  и 
представил необходимите документи един единствен кандидат – главен асистент д-р Емилия 
Добринова Варадинова. Кандидатът е магистър по биохимия и микробиология от СУ „Св. 
Кл.  Охридски“  (1992)  и  притежава  образователната  и  научна  степен  доктор  (2007)  по 
хидробиология  след  защита  на  дисертация  за  състава,  структурата  и  динамиката  на 
макрозообентоса на поречието на р. Места. Научната кариера на д-р Варадинова е посветена 
на  проучване  видовото  разнообразие  на  макрозообентоса  във  водните  тела  в  България  и 
използването му като основен биологичен елемент за качество при определяне екологичното 
състояние на водните тела според Рамковата директива за водите. 
В  резултат  на  дългогодишни  изследвания  и  две  специализации  в  реномирани  научни 
центрове (Университетите в Амстердам през 2005, и Дъблин през 2011) д-р Варадинова е 
усвоила  разнообразни  методи  за  събиране  и  анализ  на  хидробиологични  проби.  Познава 
добре биологичните индекси и методите за оценка на екологичния статус на лотичните и 
лентични водни тела, прилагани в различни, което й позволява да работи активно  в процеса 
на адаптиране и разработване на метрики, приложими в български условия. прави оценка на 
положителните  и  отрицателните  страни  на  всеки  от  тези  индекси  за  българската 
действителност. 
По  темата  на  дисертационния  си  труд  Е.  Варадинова  е  представила  6  публикации  –
автореферат,  две  статии  в  научни  списания  и  три  доклада  от  участие  в  научни  форуми. 
Заедно с тях, в настоящия конкурс тя представя 86 публикации, от които 23 са в списания с 
SCI (12 от тях с ИФ), 8 са публикувани в списания без ИФ, 11 доклада и статии в тематични 
сборници.  В списъка са включени и 4 статии,  посветени на изследване на генотоксичния 
ефект на пестициди върху човешки лимфоцити – друго направление от научната й кариера. 
Д-р Варадинова е водещ автор в по-голямата част от научните публикации, а разработките в 
сътрудничество с известни наши и чуждестранни учени са доказателство за авторитет сред 
научната общност в различните сфери на нейната компетентност; член е на редакционната 
колегия на два сборника и едно учебно пособие за студентите от ПУ „Паисий Хилендарски“. 
Резултатите  от  научните  изследвания  и  от  приложните  разработки  на  кандидата  са 
апробирани на редица научни форуми – 4 пленарни доклада и 24 участия в колективи с 
постери и презентации. Доказателство за значимостта на научните постижения на кандидата 
и  добър атестат за признанието на научните й постижения (22 от неговите трудове, в т.ч. 
дисертацията й) сред специалистите и докторантите (15 цитирания в дисертации) са общо 74 
цитирания, от които 17 в списания с импакт фактор. 
Задълбочената и многостранна научна дейност и постижения на  Емилия Варадинова  могат 
да  бъдат  групирани  като  значими  научни  приноси  с  оригинален  характер,  свързани  с 
изучаване  и  опазване  разнообразието  на  макрозообентоса,  биоиндикация  и  оценка  на 
екологичното  състояние  на  водоемите,  методология  на  биомониторинга.  Съществено  е 
практическото участие и теоретичен принос в разработената и утвърдена нова типология, и нова 



класификационна  система  за  оценка  на  екологичното  състояние  на  водните  тела,  за 
дефинирането  на  критерии  за  определяне  референтни  условия;  предложени  са  типово-
специфична  и  общи  скали  за  оценка  на  екологичното  състояние  по  макрозообентоса.  С 
важно  значение  за  практиката  са  резултатите  от  проведените  мащабни  проучвания  и 
свързаните с тях разработки, включени в Плановете за управление на речните басейни на 
четирите  Басейнови  дирекции  в  страната;  разработен  е  нов  оригинален  показател  – 
интергиран трофичен индекс It. 
За авторитета на Емилия Варадинова като експерт и организатор на науката доказателство е 
експертното  й  участие  като  контактно  лице  на  България  в  Източно-континентална 
интеркалибрационна група и работната група Екостат към МОСВ. Постигнат е значителен 
напредък при валидацията на разработените методики за анализ на биологичния елемент за 
качество „макрозообентос” и интеркалибрацията на дефинираните европейски типове водни 
тела.  Тя е  лицензиран  експерт  за  екологични оценки и съавтор на адаптиран  вариант  на 
мултихабитатен метод за пробосъбиране, регламентиран нормативно в наредба H-4/2013 г. на 
МОСВ за характеризиране на повърхностните води у нас.  
Д-р Варадинова има добри организационни умения и е участвала като ръководител/ключов 
експерт в разработването на 25 проекти с различни (национални и чуждестранни) източници 
на  финансиране  и  голям  принос  както  за  проучване  биоразнообразието  и  екологичното 
състояние  на  водните  тела  в  България,  така  и  за  усъвършенстване  и  адаптиране  за 
българските  условия  на  методите  за  пробосъбиране  на  дънни  безгръбначни  и  анализ  на 
получените резултати. 
Своите  знания  и  умения  д-р  Варадинова  успешно  предава  на  своите  ученици  като 
ръководител на един редовен докторант и консултант на други двама докторанти. 
Би трябвало да се подчертаят и приносите в областта на методологията  и обучението на 
младите  специалисти:  в  Разработване  на  механизъм  за  студентска  практика  по  оценка  на 
екологичното  състояние  на  повърхностни  течащи  води  (по  ОП  “Развитие  на  човешките 
ресурси”); Подготовка на специализанти за работа в хидробиологична лаборатория в рамките 
на  програмата  „Студентски  практики“  към  МОН  – подготвила  е  8  практиканти. 
Понастоящем участва в проект по ОП “Развитие на човешките ресурси” за актуализиране на 
учебните програми в Природо-математическия факултет на ЮЗУ "Н. Рилски".
В заключение считам убедено, че д-р Емилия Варадинова не само покрива, но и в голяма 
степен надвишава изискванията за заемането на академичната длъжност „доцент” съгласно 
ЗРАСРБ  и  Критериите  на  НС  на  ИБЕИ-БАН  със  значима  по  количество,  качество  и 
цитируемост научна продукция, с ясен профил на научно-изследователска работа, активна 
експертна дейност, съществени научни и научно-приложни приноси в различни области на 
научното  познание.  Д-р  Варадинова  е  талантлив,  любознателен,  ерудиран,  продуктивен, 
прецизен и работоспособен учен с разностранни интереси, отдаден на науката,  с когото е 
удоволствие да работиш. С пълна увереност препоръчвам на НС да присъди на доц. д-р Е. 
Варадинова като учен с признат международен авторитет академичната длъжност „доцент” 
по хидробиология.
гр. София  

проф. д-р Снежана Грозева

                                                                                                             


