
СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Снежана Мончева 

Зам директор -  Институт по Океанология -БАН 

 

член на Научно жури, назначено със Заповед № 126/04.06.2014 г. 

на  Директора  на  Институт  по  Биоразнообразие  и  екосистемни  изследвания  -  БАН  
за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по област на  
висше  образование,  шифър  4  „Природни  науки,  Математика  и  Информатика”,  
професионално  направление  шифър  4.3  „Биологически  науки”,  научна  специалност  
01.06.11. хидробиология, обявен в ДВ, бр. 23/14.03.2014 

 

кандидат по конкурса: гл.асистент,  д-р Емилия Варадинова 

 
Д-р Емилия Варадинова, единствен кандидат, за участие в конкурса представя 48 

научни публикации, извън свързаните с дисертационния труд (6), от които 17 

публикувани в международни списания, включени в SCI (12 статии в списания с 

импакт фактор, 3 под печат, които междувременно са вече публикувани); 12  в 

реферирана научна периодика без IF (8 по шифър „хидробиология”);  3 – отразяват 

участието на кандидата в редколегии на монографии и методични ръководства в 

съавторство;  9 - глави (раздели) в монографични/тематични  издания  и учебни 

помагала, и  7 – доклада,  изнесени на научни форуми, отпечатани в пълен текст. От 

представените публикации приемам за рецензиране 43, като изключвам 4 труда извън 

научна специалност „Хидробиология” (№№ 32-35) и №54, поради непълнота на 

референцията. 

 

Повече от половината от трудовете с ИФ са публикувани в престижни национални 

специализирани издания с международно значение (Acta Zool. Bulg. и Comp. rend. 

Acad. bulg. Sci.) и международни списания като Ecological Informatics, Biotechnology & 

Biotechnological Equipment и др. В половината (24 научни труда) Варадинова е водещ 

автор (в 10 първи и в 14 втори автор), което прави личният и научен принос като 

равностоен съавтор ясно разграничим.   

Кандидатката участва активно в национални и международни научни форуми у нас 

и в чужбина и работни семинари по международни Проекти с 

презентации/доклади/постери (от общо 28,  4  са пленарни доклада, на 13 от участията е 

водещ автор).  Около 90 % от научната продукция е на английски език.    

 

В авторската справка са посочени 74 цитата на 22 публикации. Цитираните трудове 

включват дисертационния труд на кандидата, който изключвам, наред с още две 

публикации „Varadinova, E., Soufi, R. & Uzunov, Y. 2006. Macroinvertebrate Trophic 

Structure as Indicator of the Ecological Status of the River Mesta – Proc. Int. Symp. 

Bioprocess systems, October 24-26, 2006, Sofia, pp. I.33-I.43”  и Uzunov, Y., Dakova S. & 

E. Varadinova. Complicity of flow parameters in trophic structuring the invertebrate bottom 

communities of the Mesta river (SW Bulgaria). Conf on Wat. Observ. Infor. Sys. For Decis. 

Sup., BALWOIS, 25-29 May 2004, Ohrid, Macedonia”  цитирани само в дисертационни 

трудове. Изключвам като цитат № 74, на разработка „ Биологичен анализ и екологична 

оценка на типовете повърхностни води в България” публикуван в НАРЕДБА № Н-4 от 

14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води - ДВ, бр. 22 от 5.03.2013, 

който по същество е внедряване на методика за мониторинг и има важно значение за 

транспонирането на РДВ в националното законодателство и цитат № 67 (по същите 

причини). Освен споменатите 2 цитата, 18 са цитирания в дисертационни трудове 
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(№№, 20, 29, 30, 33, 35, 38, 39,40, 41, 45, 46, 48, 54, 55, 64, 65, 70, 71), които също 

изключвам, поради несъответствие с дефиницията за научен труд sensu stricto, и така  

приемам цитирани 19 публикации и 54 цитата.  

Статиите са цитирани в престижни международни и български издания 

(Fundamental and Applied Limnology/ Archiv für Hydrobiologie, Acta Zoolоgica Bulgarica, 

Journal of Helminthology (IF-1.03), Helminthologia, Comptes Rendus de l’Academie 

Bulgare des Sciences; Freshwater Biology (IF- 2.905 ) Ecological Informatics (IF -1.35) и 

т.н. 

Кандидатката има определен принос в обучение на специалисти, понастоящем е  

ръководител на един аспирант и консултант на двама аспиранти, ментор и ръководител 

на осем специализанти, научен ръководител на един дипломант. 

 

Представените документи съдържат детайлна информация за професионалната  

биография, изследователски интереси, резултати и постижения. Отразените в  

самооценката приноси на кандидатката съответстват на обхвата на нейните 

фундаментални и научно приложни постижения. 

 

Основните научни приноси на д-р Варадинова са в областта на изследване на 

биоразнообразието на макрозообентосните съобщества в повърхностните 

континентални води,  включително ненативни видове; разработването и прилагането 

на съвременни методи  и индикатори  за диагностика и оценка на екологическото 

им състояние. 

 

Важна научна стойност имат изследванията на видовия състав и структурните 

характеристики на съвременните макробентосни  зооценози, като специално внимание 

заслужава мащабността на тези изследвания  по многообразие от водоеми ( реки, езера 

и язовири)  и количество – изготвени са  актуални списъци на макрозообентоса в 

повече от 30 лентични водоеми, отнасящи се към всички установени типове стоящи 

водни тела (№№ 85, 86). Анализирано е биологичното разнообразие на водните 

eкосистеми във влажните зони в заливната тераса на Долен Дунав (№ 52),  представени 

са предварителни резултати  за  българския участък на река Дунав, в зависимост от  

антропогенно въздействие с тежки метали и биогени (№ 23). 

Оригинален принос в изучаването на  биоразнообразието са  публикуваните  данни 

за глобално застрашени  видове и видове с консервационната значимост (№№ 12, 22, 

25) инвазивни видове (№ 31), както и установените  нови видове за българската водна 

безгръбначна фауна (№ 28) и флора (№ 53). 

Особено значими за анализа и оценката на съвременната структура на зооценозите 

са комплексните проучвания върху трофичната структура на макрозообентоса, 

определените функционални трофични групи на дънните безгръбначни във всички по-

големи поречия, както и в по-големите стоящи водоеми (№№ 6, 26, 42, 54) в контекста 

на взаимодействие с параметрите на околната среда, което дава възможност за  

дефиниране на «ключови фактори»  в динамиката и сукцесията на зооценозите. 

Установено е, че надморската височина, засенчеността и антропогенните въздействия 

са основните структуро-определящи фактори. Тези изследвания, освен теоретико-

познавателен  принос, са  основа за формулиране на научно обосновани предложения 

за прилагане на адекватни управленчески решения.. 

 

Специално внимание, заслужават методичните приноси на кандидатката в 

разработването на научните основи за прилагане на Европейските директиви за 



мониторинг, опазване на биоразнообразието и хабитатите, за внедряването на 

законодателните инициативи на ЕС на национално ниво. 

Разработена и утвърдена е нова типология, класификационна система за оценка на 

екологичното състояние на водните тела и дефинирани критерии за определяне на 

реферетни условия (№ 70) базирани на физични, химични и биологични метрики 

свързани с макрозообентоса. Създаден е нов оригинален показател – интегриран 

трофичен индекс It (№ 9) и разработена пилотна скала за екологичното състояние, 

която е в процес на валидиране (№ 73). Разработен е адаптиран вариант на немския 

трофичен индекс RETI/PETI, апробиран за определяне на екологичното състояние на 

водните тела (№№ 18, 26, 42, 54, 73, 76). Анализирани са статистическите връзки и са 

установени високи и значими корелационни зависимости между нововъведените 

методи за анализ и стандартизирани индекси за оценка качествата на водите, 

използвани у нас (№№ 5, 8) и в Европа (№№ 50, 80). Разработен е адаптиран вариант на 

мулти-хабитатен метод за пробонабиране на макрозообентос в условията на 

българските реки (№№ 27, 69). 

Тези разработки са от важно национално значение за организиране на  мониторинг  

на повърхностните води в България в съответствие с изискванията на РДВ (включени в 

Наредба H-4/2013 г.), за хармонизиране на българското законодателство за околна 

среда в Общността, като представят българското участие в Източно-континентална 

интеркалибрационна група и работната група Екостат към МОСВ  в процеса на  

интеркалибрация на  европейски типове водни тела по отношение на макрозообентоса, 

и са принос към националната база данни за докладване към Европейската агенция по 

околна среда и към Единната база данни  на страните-членки на ЕС (EIONET).   

Натрупаната хидробиологична информация, структурирана в  база данни за състава, 

обилието, ценотичната структура и екологичното състояние на проучвани водни 

обекти, дава възможност за  ретроспективни оценки и прогнозиране на екологичните 

ситуации под въздействието на регионални и глобални промени. Проучванията имат 

важна роля за включването на река Места и резервата Сребърна в Европейската мрежа 

за дългосрочни екологични изследвания LTER (№№ 36, 37, 77, 81). На базата на 

дългосрочните наблюдения върху макрозообентоса и процесите, протичащи във 

водните екосистеми в Места и Сребърна са създадени качествени (QR) модели, които 

разкриват нови възможности за прогностични анализи за управление на водните 

екосистеми (№№ 10, 39, 60, 61, 62). 

Бих желала специално да подчертая активното участие на д-р Варадинова в 

национални и международни проекти (25): ръководител на два проекта към 

МОСВ/ИАОС, член на ръководния екип и координатор за ЦЛОЕ на проект по 

европейска програма „Развитие на човешките ресурси”, ръководител на работни 

пакети.  

Запозната съм в детайли с разработването на научно - технически отчети по 

проектните задачи и определено считам, че са допълнение към приносите на кандидата, 

тъй като съдържат нови данни и научни анализи и интерпретации и биха могли да 

бъдат публикувани в специализирани научни издания, което е и препоръката ми към   

д-р Варадинова. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Считам, че като обем, съдържание и резултати предложените материали 

представляват съвременни научни и научно-приложни разработки с оригинални 



приноси, приложени нови изследователски подходи и методологии и представят д-р 

Варадинова убедително като специалист с ясно очертан профил в изследванията на 

дънните зооценози и екологията на вътрешни водоеми и съответстват напълно на 

условията за заемане на академичната длъжност „доцент”, формулирани в Закона 

за развитието на академичния състав в Република България, Наредбата за прилагане на 

ЗРАС и вътрешно-академичните правилници, приети от ОС на БАН.  

Наукометричната справка показва, че по редица критерии, научно-

изследователските постижения на кандидата надхвърлят изискванията на ИБЕИ-БАН: 

брой публикации (20) – представени 43, в списания с ИФ (10) - представени 12, цитати 

(20) – представени 54. 

На това основание давам убедено своето ПОЛОЖИТЕЛНО становище и 

препоръчвам на членовете на Научното жури по конкурса да одобрят д-р Емилия 

Варадинова за заемане на академичната длъжност “ДОЦЕНТ” по научната специалност 

Хидробиология (01.06.11) в ИБЕИ-БАН. 

 

 

 

10.08.2014                                                                                         

гр. Варна                                                                 /проф., д-р Снежана Мончева/ 

 

 
 




