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Р Е Ц Е Н З И Я  

от проф. дбн Яна Илиева Топалова 

Биологически факултет на СУ „Св.Климент Охридски”

ОТНОСНО:      материалите, представени за участие в конкурс за заемане на

академичната длъжност ДОЦЕНТ 

в  Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания 

(ИВЕИ)

научна специалност: 4.3. Биологически науки, 

специалност Хидробиология шифър (01.06.11)  за нуждите на 

изследователска група „Екология и динамика на рибните съобщества”, 

секция „Ихтиология и рибни ресурси“ (отдел” Водни екосистеми”)

В обявения в Държавен вестник, бр.  23/  143.03.2014 г. и в Интернет-

страницата на ИБЕИ конкурс за доцент за нуждите на посочения институт на 

БАН, изследователска група „Екология и динамика на рибните съобщества” 

са  постъпили в  срок документите на един кандидат –   гл.ас.  д-р  Емилия 

Добринова Варадинова.

Още при бърз преглед на предоставената ми документация става ясно, 

че са налице трите най-важни съответствия при конкурсите за академично 

развитие -  Първо, професионалната биография на кандидата, и профилът 

на неговата научно-изследователска активност и проблематика,  отговарят 

на тематиката на обявения конкурс.  Второ, налице е съответствие между 

номенклатурното  направление  на  конкурса  (вкл.  и  конкретизацията  в 

скобите) като съдържателна същност и, от друга страна, характеристиката 

на научната област.  Трето: Кандидатът има необходимия стаж, докторска 

степен и прилежно и адекватно подготвена документация  за  конкурса за 

ДОЦЕНТ.

При  по–детайлен  общ  преглед  на  представената  документация  се 

вижда, че зад нея стои една научно-изследователска и приложно-творческа 

кариера и развитие, преминала през важните етапи на израстване на един 

доцент.

Тази рецензия е  изготвена съгласно Правилника за  придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности в ИBЕИ – БАН. 

1. Общи данни за кариерното и тематичното развитие на кандидата
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Единственият  кандидат  в  конкурса  гл.ас.  д-р  Емилия  Варадинова  е 

родена  през  1967.  Висшето  си  образование  завършва  през  1991  г.  в 

Биологически  факултет  на  СУ  „Св.  Климент  Охридски“  като  магистър  по 

Биохимия и микробиология. Последователно развива кариерата си и трупа 

знания, умения и опит като Биолог-Еколог в секция „Екологична генетика и 

опазване  на  природните  екосистеми”  –  Институт  по  екология,  в  секции 

„Биологичен мониторинг” и „Биоиндикация и екологичен риск” в ЦЛОЕ, като 

научен  сътрудник  в  НИГ  „Биоразнообразие  на  паразитите  и  екология  на 

паразитните съобщества”. Понастоящем е гл. асистент към ИГ „Екология и 

динамика  на  рибните  съобщества”,  отдел  „Водни  екосистеми”,  където  е 

обявен  настоящият  конкурс  за  доцент.  През  2006  г.  г-жа  Варадинова 

защитава  дисертационен  труд  на  тема „Състав,  динамика  и  индикаторен 

потенциал  на  функционалните  трофични  групи  от  макрозообентоса  в 

поречието на Места” като докторант на самостоятелна подготовка в секция 

„Биологично разнообразие”.  От заеманите позиции, а и от съдържателната 

част  на  съответните  публикации  и  проекти  през  годините  могат  да  се 

направят няколко важни обобщения: 

1/ Д-р Варадинова  последователно и надграждащо е израствала в 

едно  и  също  тематично  направление  „Оценка  на  съобщества,  ресурси  и 

рискови фактори чрез биоиндикация”;

 2/ Тя има почти  десетгодишна творческа кариера,  преминала през 

всички  етапи  на  развитие  и  внасяне  на  разнообразни  елементи  на 

разширяване  и  обогатяване  на  методичен  арсенал,  партньорски 

взаимоотношения  и  различни  биокомпоненти  на  оценката  на  природните 

водни екосистеми; 

3/  Направила  е  елегантен  преход  в  научните  и  организационни 

умения -  от  оценка  и  изследване  на  биоразнообразието  към  контрол  на 

водни ресурси и екосистеми,  към конструиране на планове за управление и 

ръководство на проекти ; 

4/   Успешно преминава към обогатяване и  приложение на научните 

практики  в  образователната  сфера -  регистрирано  в  изграждане  на 

самостоятелни  учебни  дисциплини  за  университетски  специалности, 

ръководство  на  магистри  -дипломанти,  докторанти  и  специализанти, 

имплантиране  на  добрите  научно-изследователски  практики  в 

програми за практики на студенти, методическа помощ в изграждане на 

нормативната база за оценка и контрол на водните екосистеми. 
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Всичко  това  само  по  себе  си  показва  съзряването  и  развитието  на 

специалист, който още тук мога да кажа, че с ценните си знания и умения би 

могъл да допринася изключително много и в бъдеще за развитието на 

научния  и  човешкия  ресурс  не  само на  изследователската  група и 

институцията, но на цялата биологична гилдия, работеща в областта на 

индикацията, опазването и управлението на водните ресурси.

2. Основни  направления  в  изследователската  работа  и  най-важни 

научни приноси 

Анализирана  от  съдържателна  и  тематична  гледна  точка, 

изследователската работа на кандидата, както и основните научни и научно-

приложни  приноси, са  в  областта  на  анализа  на  състава,  структурата, 

динамиката на таксономичния състав  на бентосните организми и на тази 

основа  –  характеризиране  на  качеството  на  водите  и  оценката  на 

екологичното състояние на разнообразни водни тела.  Накратко основните 

приносни моменти могат да се групират както следва:

1/  Биоразнообразие  на  макрозообентоса  в  повърхностните 

континентални води: Установен е видовият състав на макрозообентоса на 

голям  брой  разнообразни  водоеми  в  България,  в  това  число  реки,  езера, 

язовири от всички басейнови райони за управление на водите, публикувани 

са  ценни резултати  за  р.  Места  /30,41/,  Струма /45,  47/,  Тунджа,  Велека, 

Сребърна /13,25,39/, Поморийско езеро, Родопски свлачищни езера, Рилски и 

Пирински  глациални  езера  /15,24,44/,  заливните  тераси  на  р.  Дунав, 

проследявани  са  дългосрочните  промени  в  макрозообентоса  под 

въздействието  на различни антропогенни фактори /7,16,30,48/,  специално 

внимание  е  отделено  на  дългосрочните  и  сезонните  промени  в  т.н. 

референтни,  неповлияни  пунктове  /19,71/  и  пунктове,  засегнати  от 

замърсяване /16,17, 57, 41/. Публикувани са данни за глобално застрашени и 

консервационно значими /12,22,25/ и инвазивни видове /31/ и са установени 

нови такива.

2/  Биоиндикация  и  оценяване  на  екологичното  състояние: 

Установени са биотичните отговори на дънните безгръбначни съобщества 

спрямо разнообразни типове антропогенен натиск /16,41/. Чрез сапробните 

индекси  се  характеризират  качествата  на  водите /2,3,7,46/.  Във  връзка  с 
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приложението на РДВ 2000/60/ЕС са анализирани статистически достоверни 

корелационни връзки  между физични,  химични,  биологични  показатели и 

стандартизирани  индекси  за  оценка  на  качествата  на  водите  у  нас  и  в 

Европа /5 ,8, 50, 80/, прави се сравнителен анализ на оценките, базирани на 

макрозообентоса,  събран  по  различни  европейски  стандарти.  Чрез 

дългогодишните  изследвания  на  Места  се  изясняват  процесите  на 

възстановяване на водните екосистеми след замърсяване с биоразградима 

органика,  а  многогодишните  изследвания  върху  процесите  в  Места  и 

Сребърна  са  фактологичната  основа  за  QR моделиране  и  откриване  на 

възможности за прогностични анализи, насочени към управление на водните 

екосистеми /10, 39, 60, 61, 62/. 

3/ Приноси в методологията на биологичния мониторинг на водите: 

Принос  е  разработената  и  утвърдена  нова  типология  на  водните  тела  и 

дефиниране  на  критерии  за  референтни  условия,  разработен  е  нов 

оригинален  показател  –  интегриран  трофичен  индекс  /9/,  примерната 

експериментална  скала  за  оценка  на  екологичното  състояние  чрез  този 

индекс е в процес на валидиране, но този индекс вече е тестван в реки като 

Места,  Струма, Марица, Камчия,  Тунджа и Вит.  Разработен е и адаптиран 

вариант  на  немския  трофичен  индекс  RETI/PETI.  Селекционирани  са  и  са 

тествани набор от показатели /85, 86/ за оценка на екологичното състояние 

на лентичните водни тела, разработена е класификационна скала, базирана 

на  адаптирания  вариант  на  БИ  за  бавнотечащи  участъци.  Данните  от 

мониторинга  са  ценни  за  попълване  на  националната  база  данни  за 

докладване  към  Европейската  агенция  по  околна  среда.  Оказано  е 

методично съдействие на МОСВ при разработването на Наредба Н-4/2013 г. 

Разработен  е  вариант  на  мултихабитатния  метод  за  пробонабиране  на 

макрозообентосни проби в условията на нашите реки.

4/  Опазване на биоразнообразието и  екологичното състояние на 

водни  тела  и  влажни  зони:  Чрез  обемни  изследвания  върху 

макрозообентосните  съобщества  в  екип  са  разработени  планове  за 

управление на Сребърна /84/ и Поморийско езеро /51/, Екологична оценка на 

енергийната  стратегия  на  РБългария  до  2020  при  раздела   „Актуално 

състояние на водните ресурси в РБългария” в Доклада за екологична оценка 

на Националната програма за подпомагане устойчивото развитие на рибните 

ресурси. Реален експертен принос е и изследването на влиянието на туризма 

върху водните ресурси в Пирин, участие в проект НЕМ Натура 2000.
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5/  Като  ценни  и  оригинални  оценявам  и  приносите,  свързани  с 

предлагане  на  алгоритъм  за  студентски  практики  по  оценяване  на 

екологичното състояние на водните тела в програмите РЧР и обучението на 

специалисти от РИОС/ИАОС, както и актуализацията на учебната програма 

„Основи на сапробиологията” за студенти от ЮЗУ-Благоевград.

Всички резюмирани по-горе приноси са оригинални и са от самоценката 

на кандидата. Аз ги приемам и считам, че повечето от тях имат научно-

приложно  значение.  Особено  ценно  приложно  значение  имат  тези 

елементи от приносите, които са свързани с оценка, контрол и управление 

на водните ресурси и  подкрепата на нормативната база и  обучението на 

човешкия  ресурс  и  повишаване  на  професионалния  капацитет  на 

контролните  органи  и  тяхното  попълване  с  нови  добре  обучени  кадри, 

владеещи  на  равнище  добри  управленски  екологични  практики 

индикаторния арсенал и алгоритми за оценка.

 

3. Значимост на получените резултати 

В  конкурса  за  доцент  д-р  Варадинова  е  представила  54  труда, 

групирани  най-общо  като:  5  статии  и  1  автореферат  представени  за 

придобиване  на  степента  „доктор”,  17  статии  в  международни  списания, 

включени в  SCI, от които 12 бр. в списания с  IF, 8 бр. статии в реферирани 

списания без IF, статии в тематични сборници – 3 бр., глави от книги 4 бр., 

участия в научни форуми, публикувани в пълен текст /тематични сборници/ – 

11  бр.  Освен  това  д-р  Варадинова  е  представила  материал  за  участие  в 

учебно  помагало,  научно-популярна  брошура  –  1  бр.   Д-р  Варадинова  е 

участвала  28  научни  форума  с  пленарни  доклади,  научни  съобщения  и 

постери като самостоятелен автор и в съовторство с партньори. Представила 

е и съдържателни крайни доклади по проекти. Общият импакт фактор на 

научните статии е 5,013, а h индексът е 2.  Причината за сравнително ниския 

импакт фактор на тази обемна научна продукция е  силно регионалния 

харакер на научните изследвания. От друга страна обаче, трябва да се 

подчертае, че  значимостта на получените резултати е много висока в 

национален аспект. Всичко това проличава от справката за цитиранията. 

Към момента на подаване на документите са представени 74 цитирания. От 

тях 30 броя са цитати на съавтори на д-р Варадинова  и 16 бр. са в списания 

с импакт фактор. Всичко това аз оценявам по два начина – от една страна, че 
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резултатите са с голямо значение за работата на най-близките партньори на 

кандидата  и  в  известен  смисъл  и  в  националната  система  за  оценка  на 

водните тела. 

От друга страна обаче и по смисъла на приетите от БАН правила, тези 

цитати би трябвало  да се разглеждат отделно. Така аз бих оценила по-

високо като по-оригинални цитиранията в чуждестранната литература и бих 

насърчила  за  в  бъдеще   д-р  Варадинова  да  насочи  усилията  си  към 

международен  отзвук  на  научно-изследователската  си  работа.   Това  би 

разнообразило изследванията, би ги направило по-интересни и вълнуващи и 

би  дало нов тласък,  разширяване на периметъра на научни търсения и 

излизане извън оценките на качеството на водите и екологичното състояние 

на водни обекти в България. 

Разбира се тази моя препоръка е с пожелателен характер и е насочена 

към  провокирането  на  д-р  Варадинова,  като  млад  и  перспективен 

изследовател,  да  се  обърне  и  към  приоритетите  на  Стратегията  за 

интелигентен,  устойчив  и  приобщаващ растеж  -  Европа  2020  и  Хоризонт 

2020.

4. Ръководство на научни проекти, привлечено външно финансиране

Друга  силна  страна на  д-р  Варадинова,  освен  обемната  научна 

продукция, са многобройните проекти, в хода на които е усъвършенствала 

уменията си да партнира конструктивно. Тя има участие в 25 национални 

и международни проекти, ръководила е два проекта към МОСВ/ИАОС, член е 

на ръководния екип и е координатор за ЦЛОЕ на проект по Европейската 

програма „Развитие на човешките ресурси”.  Макар и да не са представени 

данни за размера на привлеченото финансиране по проектите, от техните 

насоки и разпределението им по години може да се съди, че с приноса на 

Варадинова  за  успешното  изпълнение  на  представените  проекти  на 

работната  група  и  на  институцията  са  осигурени  финансови  средства, 

материален,  интелектуален  ресурс,  модели,  добри  изследователски 

практики,  възможности за трансфер на знания, умения към по-млади 

изследователи.  Всичко  това  по  съвкупност  представлява  друг  не  по-

маловажен принос, заслужаващ висока оценка.

5. Ясно очертан профил на научно-изследователската работа



 7

Д-р Варадинова, като изграден специалист, има ясно очертан профил в 

съзвучие  с  актуалните  тенденции  за  индикация,  оценка,  контрол  и 

управление на качеството на природните води и състоянието/потенциала на 

природните водни екоситеми в съответствие с международните стандарти и 

европейската и национална нормативна база. Този научно-изследователски 

и  приложен  профил  се  допълва  от  компетенциите  й  по  изследване  на 

състава,  структурата  и  динамиката  в  таксономичния  състав, 

функционалните  групи  в  макрозообентосните  съобщества  като  ключов 

елемент  в  биологичния  мониторинг  на  водните  тела.  Този  неин  профил, 

комбиниран  със  целевите  знания,  умения,  методичен  арсенал, 

компетентности и добри практики, са формирани дългогодишно, трайно и в 

една  от  най-добрите  школи  по  разработване  на  горепосочените 

проблеми.

6. Обучение на студенти и млади научни кадри

Силна страна в представената кандидатура за доцент е и участието в 

образователни  проекти,  програми  и  обучението  на  млади  научни 

кадри.  Вече  беше  посочено  участието  и  ръководната  позиция  на  д-р 

Варадинова в проект по ОП за развитие на човешките ресурси, насочен към 

изграждане  на  механизъм/стратегия  и  оперативна  програма  за  учебни 

студентски  практики  по  оценка  и  контрол  на  качеството  на  водите  и 

потенциала на водните екосистеми с биоиндикаторен методичен арсенал. Тя 

има един успешно защитил магистър-дипломант и в момента е ръководител 

на един докторант.  Като ръководител на катедрата по Обща и приложна 

хидробиология  имам  преки  впечатления  от  качеството  на  дипломната 

разработка. Тази разработка ясно показваше отлично поставени цел, задачи, 

постановка  и  цялостно  ръководство.  Всичко  това  ми  дава  основание  да 

предположа,  че  и  предстоящата  дисертация  под  ръководство  на  д-р 

Варадинова  ще  бъде  с  високо  качество  в  научно-изследователски  и 

приложно- приносен план. Високо оценявам и учебните продукти, които е 

разработила  кандидатката  –  усъвършенстване  на  учебна  програма  за 

студенти  по  Сапробиологична  оценка,  части  от  учебно  помагало,  водила 

учебен  курс  за  студенти  от  ЮЗУ  „Оценка  на  екологичното  състояние  на 

водните тела”.  Не мога да отмина и  ценния й  принос в  организиране на 

обучителни  курсове  за  специалисти  към  РИОС/ИАОС.  Участвала  е  в 

организационния  комитет  по  проект  БИОФОРУМ  -  Европейски  форум  за 
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биоразнообразие,  както  в  подготовката  и  извеждането  на  международен 

работен  семинар  по  проект  New Education and Decision Support Model for 

Active Behavior in Sustainable Development Based on Innovative Web Services 

and Qualitative Reasoning – 2006 и др. международни научни форуми.

7. Критични бележки и препоръки

Бележките ми се свеждат по скоро до предложения и провокиране на 

бъдещо идейно обновяване на изследователската работа на д-р Варадинова. 

На първо място оценката на качеството на водите и екологичния потенциал 

на екосистемите се нуждае от по-голяма обвързаност на характеристиките 

на макрозообентоса с по-широк кръг и по-конкретни параметри на средата и 

антропогенното повлияване – по-широк кръг физикохимични, биологични в 

т.ч. ензимологични и микробиологични показатели на седиментите и грунта. 

На  второ  място считам,  че  изследователската  работа  може  да  бъде 

разширена  към  моделиране  на  процесите  с  количествени  показатели, 

което да направи  прогнозите и оценките не само реалистично популярни, но 

и  по-конкретни  и  действени,  това  включва  аналогови  и  симулационни 

модели,  извеждане  на  математически  зависимости  и  алгоритми  и  др. 

подобни  съвременни  похвати  в  хидробиологията,  каквито  се  прилагат 

широко вече и у нас.  На трето място считам, че иновационният елемент в 

научните и приложните изследвания може да бъде засилен в контекста на 

приоритетите  на  Хоризонт  2020,  особено  като  се  вземат  под  внимание 

първоначалната  квалификация,  силната  биологична  и  функционална 

подготовка и възможности на кандидата за доцент.

Всичко казано е насочено само към позитивно въздействие и стимулиране 

на д-р Варадинова да разгърне големите си възможности за оригиналност, 

иновативно мислене и по-добра международна известност.

8. Заключение

Въз  основа  на  направения  по-горе  анализ,  който  –  според  мен  –  е 

достатъчно подробен и обективен, считам, че  гл.ас.  Емилия Варадинова е 

имала  всички  необходими  аргументи  да  се  включи  в  обявения  от  ИБЕИ 

конкурс  за  доцент по  хидробиология. Тя  е  с  10-годишен  стаж  като 
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специалист-еколог  и  като  асистент.  Притежава  доказани  качества  на 

изграден специалист – и като изследовател, и като преподавател – в ясно 

дефинирани  клонове  на  съвременната  хидробиология.  Те  сполучливо 

съчетават в себе си както фундаментални, така и приложни елементи. Тя е 

регистрирала  безспорни  научни  и  научно-приложни  приноси,  които  са 

намерили  отклик  и  признание  от  научната  общност  у  нас  и  в  чужбина. 

Налице са  не само достигнати, но – в повечето случаи – и надминати 

критерии по отношение на наукометричните и другите количествени 

показатели,  фигуриращи в  Критериите на НС за  придобиване на  научни 

степени и заемане на академични длъжности в ИВЕИ- БАН. 

Възприето  в  своята  съвкупност,  всичко  това  ми  дава  основание 

определено да считам, че кандидатът гл.ас. д-р Емилия Варадинова напълно 

отговаря на изискванията за ДОЦЕНТ, формулирани в Правилника на ИБЕИ. 

По мое убеждение, налице е достатъчна аргументация да препоръчам на 

уважаемото Научно жури и на  Научния съвет на  ИБЕИ – в съответствие с 

чл.27,  ал.1,  във  връзка  с  чл.27 от  ЗРАС,  както  и  с  чл.  чл.  58 и  59 от 

Правилника за неговото прилагане –  да гласуват  за придобиването от 

гл.ас. д-р  Емилия Добринова Варадинова на академичната длъжност 

ДОЦЕНТ.

10.08.2014 г. Рецензент: 

Проф. дбн Яна Топалова




