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СТАНОВИЩЕ

по конкурс за заемане на академична длъжност “Доцент” в ИБЕИ - БАН по научна 
специалност ХИДРОБИОЛОГИЯ (01.06.11) , обявен ДВ бр. 23/14.03.2014 г. с 

единствен кандидат гл. ас. д-р ЕМИЛИЯ ВАРАДИНОВА.

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

Настоящото становище се основава на материалите,  представени от  гл.  асистент д-р 
Емилия  Добринова  Варадинова-  единствен  кандидат  за  конкурса  за  доцент  по 
специалност Хидробиология (01.06.11) в ИБЕИ-БАН.

Емилия Варадинова е защитила докторат по хидробиология върху състава, структурата 
и динамиката на макрозообентоса в р. Места през 2007. Д-р Варадинова е работила в 
ЦЛОЕ (БАН) и в  ИБЕИ (БАН).  Професионалната  и дейност  е  съсредоточена  върху 
изследване на биоразнообразието и екологията на макрозообентоса и разработването и 
прилагането  на  методики  за  оценка  на  екологичното  състояние  на  водоемите. 
Специализирала е в университетите в Амстердам (2005) и Дъблин (2011).

Оценка на научните резултати и приноси 
Д-р Варадинова е описала  много добре редица оригинални фундаментално научни и 
приложни приноси които приемам и оценявам високо.

Основните приноси се групират около следните големи теми:
• Биоразнообразие на макрозообентоса в повърхностните континентални води
• Биоиндикация и оценка на екологичното състояние
• Методология на биологичния мониториг на водите
• Опазване на биоразнообразието и на екологичното състояние на водни тела и 

влажни зони

Д-р  Варадинова  е  проучвала  видовият  състав  на  макрозообентоса  и  е  публикувала 
резултати  върху  таксономията  (вкл.  нови  за  българската  фауна,  застрашени, 
консервационно значими и инвазивни видове),  обилието и трофичната  структура на 
бентосните  съобщества.  Анализирала  е  сукцесионните  процеси  и  влиянието  на 
естествените  промени и различни антропогенни въздействия. Установила е режимни 
промени (regime-shift) във видовия състав на макрозообентоса. Изследвала е влиянието 
на  доминиращите  фактори  на  средата  върху  функционалните  трофични  групи  на 
макрозообентоса.  Особено  задълбочени  изследвания  и  интересни  резултати  са 
получени за река Места, на която е посветена и докторската дисертация на кандидата.

Голям  дял  в  научната  продукция  на  д-р  Варадинова  заема  разработването  на 
индикатори и реферетни стойности за оценка на екологичното състояние на водните 
тела  в  съответствие  с  европейското  законодателство.  Особено  важен е  приносът  на 
кандидата,  в  разработването  на  нов  оригинален  показател  –  интергиран  трофичен 
индекс It. Интегралният индекс се изчислява като ниво на отклонение на числеността 
на  функционалните  трофични  групи  в  проучваните  водни  тела  спрямо  стойности, 
установени в неповлияни (референти) условия. Разработените индикатори са тествани 
и  прилагани  в  множество  сладководни  екосистеми,  при  оценки  на  екологичното 



състояние и потенциал, във връзка с изискванията за постигане на ''добро екологично 
състояние''.

Натрупаните данни за състава, обилието, структурата на съобществата и екологичното 
състояние на проучваните водoнеми, са използвани д-р Варадинова,  за извършване на 
ретроспективни анализи. Разработени са на качествени (QR) модели, които предлагат 
нови възможности за  анализ и оценка на моделни сценарии за управление на водните 
екосистеми.  Събраните  многогодишни  данни  и  извършените  изследвания  са 
допринесли за включването на река Места и резервата Сребърна в Европейската мрежа 
за дългосрочни екологични изследвания LTER. 

Извършените  анализи  и  разработените  индикаторни  системи  са  използвани  в 
разработки  за  екологично  управление,  като  планове  за  управление  на  Сребърна  и 
Поморийско  езеро,  Екологична  оценка  на  енергийната  стратегия  на  Република 
България до 2020 г и др.

Д-р  Варадинова  е  публикувала,  след  дисертацията,  47  научни  труда  сред  които  31 
статии в научни списания  и 16 -  в научни книги и сборници.  12 от публикуваните 
статии  са  в  научни издания  с  импакт  фактор,  при което  сумата  от индивидуалните 
импакт фактори е 5,013. Всички трудове са в съавторство, като ткандидатът е  първи 
автор на 11 и втори автор на 15 от трудовете. Броят на научните трудове надвишава 
минимума  необходим  за  доцент  в  ИБЕИ-БАН.  Броят  на  цитатите  също  надвишава 
мимимума (20/10 с ИФ), като кандидатът е представила цитати на 21 статии цитирани в 
74 научни труда (вкл. докторски дисертации) от които 15 са издания с Импакт фактор. 
В  цитираните  статии  д-р  Варадинова  е  първи  автор  на  8  и  втори  автор  на  8  от 
трудовете. Най-много  са  цитирани  статиите  за  качествено  (QR)  моделиране  и  за 
олигохетите от рилските езера.

Освен  като  автор,  д-р  Варадинова  е  участвала  като  редактор  в редколегии  на 
монографичните научни книги за екосистемите на ез. Сребърна и р. Места.

Участие и ръководство на научни проекти
Д-р Варадинова е участвала в 25 национални и международни проекти. Ръководила е 
два проекта към МОСВ/ИАОС. Определена е за контактно лице за макрозообентоса, 
във връзка с изпълнението на задълженията на България в процеса на интеркалибрация 
и  прилагане  на  европейското  законодателство  за  водите.  Разработвала  е  експертни 
становища, екологични оценки и ОВОС, в качеството си на лицензиран експерт към 
МОСВ. Участвала е в организационни комитети, редколегии и редица международни и 
национални научни форуми

Опит в ръководство и обучението на научни кадри
Д-р  Варадинова  е  осъществила  научно  ръководство  на  магистър,  докторанти  и 
специализанти.  Водила  е  упражнения  по  “Биогеохимия  на  ландшафта”  и  курс  по 
“Оценка  на  екологичното  състояние  на  водните  тела  в  Югозападен  университет, 
Благоевград и семинар по “Методи за биологичен мониторинг на повърхностни води – 
пробонабиране, определяне на таксономичния състав на макрозообентоса, обработка на 
данните и анализ на получените резултати" за обучение на специалистите от РИОС в 
цяла България. 



Заключение
Свидетелствата  за  изследователската,  публикационна  и  проектна  дейност,  ми  дават 
основние да заключа, че д-р Варадинова е изключително компетентен учен в областта 
на биологията и екологията на макрозообентоса и екологичните оценки и индикатори 
за състоянието на водните екосистеми. През годините на професионалната си кариера, 
тя  е  изградила  изразителен  изследователски  профил  в  специфична  научна 
проблематика,  разработила  е  и  е  прилагала  оригинални  методи  и  е  натрупала 
значителен опит като изследовател, ръководител/участник в проекти и ментор на млади 
научни кадри. Кандидатът покрива и превишава заложените минимални критерии на 
НС на  ИБЕИ-БАН за присъждане на  академичната длъжност  “Доцент”, като нейните 
изследователска, 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  Варадинова  на 
академичната  длъжност  “Доцент”  по  научна  специалност  ХИДРОБИОЛОГИЯ 
(01.06.11).

Созопол, 14. 08. 2014. 

Член на научното жури:
(проф., д-р Георги М. Даскалов)


