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РЕЦЕНЗИЯ

От доц. д-р Георги Карл Хибаум

Пенсионер

Член на Научно жури (Заповед № 199/10.10.2014 по конкурс за заемане на академична 
длъжност „професор“ по специалността „Хидробиология“ (01.06.11), обявен в ДВ бр. 
64/05.08.2014.

1. Общи данни за кариерното и тематичното развитие на кандидата

В обявения конкурс за професор по специалността „Хидробиология“ доц. Румен Калчев, 
ръководител на Изследователска група „Лентични водни екосистеми“ при ИБЕИ-БАН е 
единствен кандидат.

Румен  Калчев  е  роден  на  20.11.1951  в  гр.  Кубрат.  Висшето  си  образование  със 
специалност  биология  (специализация  сладководна  и  морска  хидробиология)  е 
завършил в Университета в гр. Рощок - Германия. Там той получава необходимите за 
широко  скроен  специалист  знания  по  хидрохимия,  океанология,  систематика  и 
физиология на рибите, биохимия и физиология на растенията, екология на моретата и 
сладководните води. Защитава дипломна работа по определяне на въглехидратите във 
водораслото  Scenedesmus  quadricauda ,  при  което  получава  значителни  познания  по 
химия, биохимия и статистика. В периода 1980-84 той успешно разработва аспирантура 
в  Института  по  физиология  на  растенията  на  УАН в  Киев  на  тема  „Флуоресцентни 
характеристики  на   някои  видове  водорасли  и  възможностите  за  приложение  при 
изучаването  на  първичната  продукция  на  фитопланктона“.  Там  той  затвърждава 
широките  си  познания  в  областта  на  хидробиологията,  физиологията  и 
експерименталните подходи.

К.б.н.  Румен  Калчев  работи  като  научен  сътрудник  в  секция  „Хидробиология“  на 
ИЗ-БАН (1984-87 г.) където  през 2002 г. се хабилитира като ст. н. сътрудник (доцент). 
До  2010  ръководи  Изследователска  група  „Фитопланктон“  и  по-късно  секция 
„Хидробиология“,  а  след  учредяването  на  ИБЕИ-БАН  той  е  ръководител  на  НИГ 
„Лентични екосистеми“ в Отдел „Водни екосистеми“.

В  настоящия  конкурс  доц.  Р.Калчев  участва  с  56  заглавия  (49  са  научни  трудове  – 
публикации  разпределени  по  категории:  14  публикации  в  списания  с  ИФ;  24  в 
специализирани  издания  без  ИФ;  10  са  доклади,  отпечатани  в  пълен  текст  от 
международни  конференции,  статии  от  сборник,  посветен  на  биосферния  резерват 
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„Сребърна“ и едно Научно помагало – Практикум. Като допълнение са представени 7 
резюмета на доклади – част от тях съществуващи като доклади , отпечатани в пълен 
текст. 

Искам да изразя мнението си, че способността да работиш с многобройни съавтори по 
широк диапазон от теми е много по-ценно от ограничен брой индивидуални публикации 
с един автор. 

Д-р Калчев представя пълен списък на публикации с общо 89 заглавия като 5 от тях са 
част от дисертационния му труд за научната степен д-р, а 28 са свързани с конкурса за  
академичната длъжност ст.н.с. ІІ ст през 2002 г.

Необходимо е да отбележа, че колегата Калчев значително надхвърля изискванията на 
НС-ИБЕИ  за  заемане  на  академични  длъжност  ПРОФЕСОР  –  20  публикации  в 
специализирани научни издания  и 10 в издания с ИФ.

2. Основни  направления  в  изследователската  работа  на  кандидата  и 
най-важни научни приноси по всяко от тях

Дългогодишната  научна  продукция  на  д-р  Р.Калчев  е  посветена  основно  на 
фитопланктона и връзката на неговите функции и състояния с компонентите на околната 
среда и биотата: температура, светлинен режим, концентрация на биогенните елементи, 
трофични и нетрофични взаимодействия с биотата. Особено място в неговата научна 
дейност  е  проблема  за  влиянието  на  инвазивните  видове  в  лицето  на  световно 
разпространената мида зебра върху цялостния екосистемен метаболизъм и в т.ч. върху 
фитопланктона. Екосистемите, обект на неговите интереси са широко представени от 
високопланински езера, язовири, река Дунав, дунавски и черноморски влажни зони до 
рибовъдни водоеми. Не са за пренебрегване и приложните аспекти в продукцията на 
кандидата.

2.1 Разнообразни аспекти в изследване на фитопланктонното съобщество
Изследване  на  фитопланктонното  съобщество  и  трофността  на  водните  обекти. 
Абиотичните  физични  и  химични  фактори  в  езерата  и  язовирите  и 
систематизацията  им  по  отношение  на  въвеждането  на  РДВ-2001  в  Република 
България; проблема с определяне на референтните условия свързани с Биологичния 
елемент  за  качество  „Фитопланктон“.  Необходимо  е  да  се  отбележи,  че  доцент 
Калчев в преобладаващата част от публикациите подкрепя направените изводи със 
солидна статистическа обработка на експерименталните данни.

Изследване на лимитиращата роля на биогените в крайбрежните езера Шабла и Езерец, 
водите на  р. Дунав, язовирите Мандра и Пчелина, рилските езера, рибовъдни водоеми. 
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Чрез приложение на статистически методи са установени физични и химични фактори 
определящи сезонните изменения в структурата на фитопланктона в ез. Мандра. С това 
се  продължават  традиционни  по-ранни  изследвания  на  кандидата  установил  азотно 
лимитиране в Мандра, Пчелина и високопланински рилски езера. 34, 43, 51, 52, 54, 58, 
64,  67,  68 и 73.  Показано е значението на градиентите в концентрациите на азота и 
фосфора по дължината на язовирните водоеми. 54

Установена е  връзка между размерната структура на фитопланктона и функционална 
характеристика  на  съобществото.  Взаимовръзката  между  факторите  на  средата  и 
разпределението  на  фитопланктона  по  функционални  групи.  Характеризиране  на 
жизнената стратегия на фитопланктона във връзка с  въздействието на абиотични или 
биотични фактори. 34, 38, 39, 41, 48, 50, 62 , 

Установена е  връзката  между размерната  характеристика на  фито-  и  зоопланктона и 
ефективността на трансформация на енергията  в пасбищната верига на планктоното 
съобщество.  Определена  е  корекция  в  множествената  регресия  между  биомасата  на 
фитопланктона и концентрацията на хлорофила във водния стълб. 34, 48, 50

Проведени са анализи на дългосрочните изменения в съобществата на фитопланктона 
във  водите  на  р.  Дунав.  С  помощта  на  усъвършенствани  статистически  подходи  е 
установени връзката на биомасата на фитопланктона с нивото на еутрофикация в реката. 
Подкрепена е хипотезата за лимитиращата роля на силиция.  58, 73

При внедряване на РДВ2000 в страната кандидата провежда широко проследяване на 
наличната информация за фитопланктона във връзка с абиотичните физични и химични 
показатели  в  стагнантните  водоеми.  Показано  е,  че  наличната  информация  не  е 
достатъчна  за  определяне  на  референтно  екологично  състояние  по  отношение  на 
Биологичния елемент за качество „ФИТОПЛАНКТОН“. Направени са препоръки. 57

2.2 Влажни зони
При изследванията на влажните зони кандидата засяга наново изучаването на 
фитопланктона и неговите взаимоотношения с  абиотични и биотични фактори 
на екосистемите. Голямо внимание е отделено на свързаността на влажните зони 
с реката като определящ фактор за тяхното състояние.

Изучаване  на  екологичното  състояние  и  процесите  в  Дунавските  влажни  зони  е 
съсредоточено основно върху екосистемата на езерото Сребърна. Главното внимание на 
кандидата  е  насочено  към  връзката  на  езерото  с   река  Дунав  и  на  основата  на  55 
годишни  данни  е  установено  определящото  влияние  на  водното  ниво  върху  такива 
фундаментални  характеристики  на  екосистемите  като  годишната  промяна  в 
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концентрациите на биогените, динамиката на хлорофила и процесите в съобществата на 
фитопланктона и бактериопланктона всички те дефиниращи степента  на еутрофност. 
Заключенията  се  сравняват  с  данните  за  други  Дунавски  влажни  зони  основно  по 
средното течение на реката. 56, 59, 66, 75, 78, 80

Лансирана  е  хипотезата  за  ролята  на  анаеробните  условия  в  придъния  слой  и 
седиментите  на  Дунавските  влажни  зони,  водещи  до  засилена  денитрификация, 
освобождаване на фосфат и от там до ниско съотношение N/P.  43

Интересни са проучвания и резултатите в изучаването на процесите при възстановяване 
на  влажните  зони  на  остров  Белене.  Д-р  Калчев  показва,  че  особеностите  в 
екосистемите в  природен парк  Персина се  дължат  на  кратковременното отваряне  на 
шлюзовете за напълване на блатата с вода. Липсата на обмен и промиване при връзката 
с реката не позволява развитие на рибна популация и от там води до деформиране на 
цялото планктонно съобщество. 76, 82, 83

2.3 Научно-приложни изследвания
Без да са конкретно насочени към управление немалка част от изследванията на 
д-р Калчев могат да бъдат свързани с приложни аспекти при управлението на 
рибовъдните водоеми, управлението състоянието на влажните зони и язовирите, 
адаптация и смекчаване въздействието на инвазията на мидата-зебра.

Значителна  част  от  научно-приложната  активност  на  д-р  Калчев  е  свързана  с 
изследванията  му  за  повишаване  производителността  на  рибовъдните  басеини.  Той 
систематично  изучава  връзките  между  биогенната  динамика  и  съотношението  N/P 
(свързани с допълнително торене),   продукцията на фитопланктона (включително при 
включване на риби - планктонофаги) и добива на риба. 35, 55, 65 Ефекта от торене се 
свързва също и с развитието на бактериопланктона. 63 

Установени са  въздействия  на  абиотичните   и  биотични фактори  върху  размерната 
структура  на  бактериопланктона,  развитието  на  фитопланктона  и  ролята  им  като 
определящ  фактор  за  трофичните  взаимодействия  със  зоопланктона  в  рибовъдни 
водоеми. 36, 38, 69

Кандидата  проучва  въздействието  на  световния  инвазивен  вид  мидата-зебра  върху 
цялостния  екосистемен  метаболизъм  в  заразените  наши  езера  и  язовири  като  се 
подчертава/потвърждава  прехвърлянето  на  основния  метаболизъм  към  дънните 
екосистеми и насочване на фитопланктона към R-стратегия на развитие с преобладаване 
на  дребните  видове  и  индивиди.  При  това  намаляване  на  биомасата  на  планктона 
естествено  се  достига  до  спадане  на  мътността  и  нарастване  на  кислородната 
концентрация. 39, 41, 42 
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3. Оценка на  значимостта  на  получените  резултати чрез  тяхния резонанс  в 
нашата и световната литература

3.1 Цитиране
Р. Калчев посочва 177 цитата, от които два не би трябвало да се представят: 2-ри (цитат 
на устно съобщение???) и 81 (цитат на съавтор и в двете публикации).

47  са  цитиранията  в  статии  от  списания  с  ИФ  (  общо   на  20  публикации);   43  от 
публикациите на кандидата са цитирани сумарно 130 пъти  в статии от издания без ИФ; 
прави  впечатление,  че  в  дисертационни  трудове  има  36  цитата,  което  демонстрира 
влиянието и ролята на кандидата в обучението на млади специалисти в България.

Тези данни демонстрират авторитета на автора в българската и в значителна степен сред 
международната научна общност.

4. Най-значими  научно-приложни  постижения,  като  се  очертае  тяхната 
обществена значимост

Приложните постижения на д-р Румен Калчев е необходимо да се свържат с няколко 
насоки в неговата публикационна дейност:

Неговите  публикации  за  Дунавските  влажни  зони  убедително  дават  основание  за 
усъвършенстване на тяхното управление. Особена ценност представляват заключенията 
за  управляемия  резерват  „Сребърна“  ,  ролята  на  водното  ниво  за  формиране  и 
установяване на цялостния екосистемен метаболизъм и регулиране на всички абиотични 
и биотични фактори на екосистемите. С това се посочват инструментите за управление 
на процесите, абиотичните фактори и биоразнообразието чрез регулиране на връзката с 
р.Дунав  и  възможността  в  бъдеще  тази  връзка  да  бъде  интензифицирана  чрез  нови 
хидротехнически съоръжения.

Целия раздел от публикации, посветени на свързаността на влажните зони по Дунава 
обобщават възможностите за тяхното управление. Същевременно тази теза е потвърдена 
чрез сравнителни изследвания на влажни зони по средното и долно значение на Дунава. 
Конкретни и убедителни са представите за формиране състоянието на възстановените 
влажни зони на остров Белене (през функциониране на шлюзовете – връзка с р.Дунав) 
чрез анализ на процесите в трофичната верига: бактериопланктон, фито- и зоопланктон 
до риби, което дава възможност за тяхното ефективно управление. 

В публикациите засягащи рибовъдни водоеми са представени конкретни резултати за 
въздействие върху добива на риба и върху общата ефективност. Засегнати са ефекта от 
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торене  и  зависимостта  от  първичната  продукция,  състава  и  количеството  на 
зарибителния материал.

Изследванията върху ефекта от мидата-зебра върху заразените водоеми също трябва да 
се  приеме  като  принос  към  приложните  изследвания.  Широките  проучвания  (52 
водоеми) на  ефекта от заразяването върху екосистемния метаболизъм, влиянието върху 
фито-  зоо-  и  бактериопланктона  и  върху  абиотичните  условия  дават  възможност  за 
адаптиране  на  условията  и  смекчаване  на  последствията  от  заразяването. 
Установено-потвърдено  е  също  влиянието  на  водното  ниво  върху  популацията  на 
драйсена.

Изразен  е  приноса  на  кандидата  при  нелекото  въвеждане  на  европейската  Рамкова 
сиректива  за  водите  (РДВ2000)  в  България.  Чрез  преглед  на  информацията  за 
фитопланктона,  физичните  и  химичните  показатели  на  стагнантните  водоеми  в 
България  е  достигнато  да  заключение  за  намиране  на  референтни  условия  при 
въвеждане на Екологичния елемент за качество – Фитопланктон. Посочени са и пътища 
за преодоляване на недостатъците.  

5. Демонстрирани умения  за ръководене на научни изследвания (ръководство 
на проекти, привлечено външно финансиране и др.)

От приложения списък на проектите с участие на кандидата е видно, че той участва в 
многобройни  научни   и  научно-приложни  проекти  4,  от  които  (>  от  18%)  са  с 
международно  финансиране.  На  сравнително  малък  брой  от  тях  доц.  Калчев  е 
ръководител.

Не само от посочените проекти, но и от съавторството си в почти всички публикации е 
видно, че кандидата е отборен играч и съумява да работи с разнообразни колективи и да 
намира мястото си в теми с разнообразна тематика.  Ще повторя моето мнение,  че в 
настоящия момент способността да се сработваш с различни специалисти, да съумяваш 
да  допринесеш  в  многообразни  изследвания  със  сложна  тематика  е  много  ценно 
качество.  Съвременните  научни  проблеми  и  разработваните  в  такава  насока  теми 
изискват  точно  подобна  колективна  работа,  а  не  ограничени  по  компетентност 
индивидуални усилия.

6. Роля за обучение на научни кадри

Доц.  Калчев  е  водил упражнения  в  Катедрата  по „Хидробиология и  ихтиология“  на 
Биологичния факултет – СУ (20 часа на семестър) от 1987 до 1999 г. По-късно той е 
ръководил трима дипломанти. Бил е ръководител на един редовен докторант, успешно 
защитил и сега отговаря за един докторант на самостоятелна подготовка.
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Не е без значение факта, че трудовете на кандидата са обект на повече от 30 цитата в 
докторски тези – показател за влиянието на дейността му при обучение на млади кадри.

7. Критични бележки и препоръки

Прегледа на всички материали на кандидата (публикации, участия в проекти подготовка 
на кадри) както и личното ми впечатление ми дават основание да предполагам, че доц. 
Румен  Калчев  донякъде  избягва  да  поема  инициатива,  да  поема  отговорност  (или 
водеща роля) при иницииране на изследвания, планиране на публикации, предлагане и 
ръководене на научни проекти. Препоръката ми е да повиши активността си особено 
при  дефиниране  и  ръководене  на  международни  и  национални  научни  и  приложни 
проекти.

8. Мотивирано заключение

Доцент д-р Румен Калчев е водещ за България много-профилен специалист в областта 
на хидробиологията, екологията на езера, язовири, влажни зони, р. Дунав и рибовъдни 
водоеми.  Високата  си квалификация и  потенциални възможности той демонстрира с 
многобройните си научни трудове, цитатите на основните си публикации и активното си 
участие в образователния процес. Както качествата, така и наукометричните стойности 
на  неговите  постижения  са  в  съответствие  и  най-често  значително  надвишават 
изискванията на ЗРАС Република България и на правилниците на БАН и Института по 
биоразнообразие и екосистемни изследвания.

С горното той е в пълно съответствие с условията за заемане на академичната длъжност 
„ПРОФЕСОР“ във връзка с настоящия конкурс.

На основание съдържанието на горния материал,  оценката на качествата на доц.  д-р 
Румен  Калчев,  достойнствата  на  научната  му  продукция  и  отражението  и в 
международната  и  национална  научна  литература  най-убедено  препоръчвам  на 
членовете  на  Научното  жури  да  гласува  за  избора  му  за  академичната  длъжност 
„ПРОФЕСОР“  по специалност „Хидробиология“ в ИБЕИ-БАН.

23.12.2014 г. 

Рецензент: 

Доц. д-р Георги Карл Хибаум
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