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СТАНОВИЩЕ

по конкурс за заемане на академична длъжност “професор” в ИБЕИ - БАН по научна 
специалност ХИДРОБИОЛОГИЯ (01.06.11) , обявен ДВ бр. 64/05.08.2014 г. с единствен 

кандидат доцент д-р Румен Кирилов Калчев

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

Настоящото становище се основава на материалите, представени от доц. д-р Румен Калчев - 
единствен кандидат по конкурса.

Румен  Кирилов  Калчев е  защитил  докторат  по  хидробиология  на  тема:  Флуоресцентни 
характеристики на някои видове водорасли и възможности за тяхното приложение за изучаване 
на първичнота продукция на сладководния фитопланктона, в Института по хидробиология в 
Киев, Украйна.  през 1984 г. От 1984г започва професионалната си кариера като асистент,  а  
впоследствие като гл. асистент в Института по зоология (БАН). През 2002 се е хабилитирал за 
доцент по специалност  хидробиология  в  същия институт,  където ръководи изследователска 
група по фитопланктон, а впоследвтвие и секцията хидробиология. През 2010 Институтът по 
зоология заедно с други институти се влива в новооснования Институт по биоразнообразие и  
екосистемни изследвания (ИБЕИ - БАН), където доц. Калчев ръководи изследователска група 
по лентични (стоящи) водни екосистеми. 

Изследователската тематика на доц. Калчев включва множество области, между които: състав и 
функциониране  на  фитопланктона,  измерване  на  първичната  продукция,  анализ  на 
фотосинтезиращите пигменти, както и хидрохимия с акцент върху кръговрата на биогенните 
елементи.  Използваните  методи  на  изследване  на  първичната  продукция  включват 
кислородния, радиовъглеродния и флуоресцентния методи. Обект на изследване представляват 
също  трофичните  отношения  и  връзките  между  фитопланктона,  бактериопланктона  и 
зоопланктона,  както  оценяването  на  екологичното  състояние/потенциал  (по  Рамковата 
директива за водите) на стагнантните водни екосистеми.

Оценка на научните резултати и приноси 
С  научната  си  дейност,  доц.  Калчев  е  допринесъл  в  множество  важни  направления  на 
хидробиологията и екологията на водите. Основните му приноси се групират около следните 
големи теми, които правят впечатление с разнообразието си:

• Изследвания на видовия и размерен състав и продуктивността на фитопланктона.
• Лимитираща роля на биогенните елементи във водните екосистеми
• Трофност,  трофични  зависимости,  дългосрочни  промени  и  класификация  на 

стагнантните водни екосистеми в България и българския участък на река Дунав. 
• Размерна структура на организмите: влиянието върху и използването и за анализиране 

на трофичните и други взаимодействия във водните екосистеми
• Влажни  зони:  значение  на  свързаността  им  с  главната  река  и  фактори  определящи 

техните  хидрохимия,  продуктивност,  метаболизъм,  бактерио-,  фитопланктон  и 
екосистемни услуги

• Рибовъдни басейни: първична продукция, физични, химични и биологични показатели 
и зависимости между тях

• Въздействие на мидата-зебра върху язовирни екосистеми

Продуктивността  на  фитопланктона  и  измерването  на  първичната  продукция  са 
основополагащи елементи в изследователската дейност на  доц.  Калчев.  Първото условие за 
успеха  на  тази  дейност  е  задълбоченото  познаване  и  прилагане  на  различни  лабораторни 
методи и техники за  определяне  на  първичната  продукция.  В  това  направление  се  отнасят 



повечето резултати постигнати през време на аспирантурата и до първата хабилитация. Между 
тях следва да се отбележат две от най-много цитираните статии на кандидата:  (Kalchev et al. 
1996а, 6) и (Kalchev & Botev 1999b, 7).

Това  направление  е  доразвито и след  хабилитацията  за  доцент,  като  към изследванията  на 
първичните  продуценти  се  добавя  и  темата  за  трофичните  връзки,  в  контекста  на  общата 
продуктивност на водоемите.  Пример за това са изследванията на трофичните отношения в  
шабленските езера (Kalchev et  al.  2002,  34),  високопланинските езера в  Рила (Kalchev et  al.  
2004в, 52, Hristozova et al. 2004, 51), ез. Сребърна (Kalchev et al. 2007, 56, Kalchev et al. 2012с,  
80) за), българския участък на р. Дунав (Kalchev et al. 2006а,в, 72,73, 2008, 58) както и редица 
стагнантни  водоеми  (Beshkova  et  al.  2007,  57,  (Beshkova  et  al.  2008а,  60).  Прилагането  на 
статистически  методи  при  анализите  на  дълги  времеви  серии  и  многомерни  данни,  дава  
възможност  за  успешното  обобщаване  на  изследвания  върху  хранителните  мрежи  и 
биоразнообразието в съгласие с екосистемния подход и като научна основа на управлението на 
водните екосистеми.

Размерната  структура  на  водните  организми  е  полезен  инструмент  за  разкриване  на 
зависимости и взаимодействия в изследваните екосистеми. В редица публикации са изследвани 
зависимостите на количеството на хлорофила и първичната продукция от числеността, размера 
на клетките и биомасата на фитопланктона (Kalchev et  al.  1996a,  6, Kalchev et  al.  2003,  48, 
Kalchev et al. 2004а, 50).

Темата за лимитиращата роля на биогенните елементи и най-вече промяната от фосфорно към 
азотно  лимитиране,  в  резултат  на  процеса  на  еутрофизация,  е  развита  още  в  трудовете  до 
първата  хабилитация,  и  доразвита  впоследствие,  като  примерите  се  простират  върху 
крайморските езера, редица язовири и рибовъдните басейни и българския участък от р. Дунав 
(Beshkova et al. 2010a, 67, Kalchev & Botev, 2005, 54, Kalchev et al. 2006с, 55, Kalchev et al. 2008, 
58).

Редица резултати и приноси се отнасят до изследванията на хидрохимията, продуктивността,  
трофичните  връзки,  и  екосистемните  услуги  свързани  с  екосистемите  на  влажните  зони 
(Kalchev et al. 2007, 56, Vasilev et al. 2008, 59, Kalcheva et al. 2008a, 75, Kalchev et al. 2010a, 76, 
Kalchev et al. 2010b, 66, Kalchev et al. 2012a, 79, Kalchev et al..2012c, 80, Beshkova et al. 2012, 78, 
Kalchev et al. 2014a, 43,  Pehlivanov et al. 2014, 46).

Друг  раздел,  с  научен  и  приложен  характер,  са  изследванията  върху  продуктивността  на 
рибовъдните  басейни,  където  доц.  Калчев  и  сътрудници  прилагат  експериментален 
екосистемен подход.  Авторите установяват, че първичната продукция в рибовъдните басейни 
зависи от концентрацията на азота и съотношението N/P (Kalchev et al. 2006с, 55). Установено 
е,  че  зарибяването  с  шаран  към  толстолоб:  3:1  дава  по-високи  добиви  от  обратното 
съотношение (Terziyski et al. 2009, 65). Зарибяването с шаран към толстолоб: 3:1 има силен top 
down ефект изразяващ се в по-високи стойности на фитопланктона и съответно по-ниски - на  
зоопланктона,  първичната  продукция  и  общата  респирация,  като  и  по-висок  добив на  риба 
(Terziyski  et  al.  2010а,  36).  Top  down  ефектът  довежда  и  до  промени  в  хидрохимията  на 
басейните  (повишени  концентрации  на  кислород  и  рН)  в  съответствие  с  теорията  на 
трофичните каскади (Terziyski et al. 2010b, 37).

Инвазията на мидата-зебра (Dreissena sp.) води до драстични промени във функционирането на 
стагнантните водни екосистеми, поради способността и да филтрува огромни обеми вода,  в 
резултат на което енергийните потоци се изместват от пелагиала към бентала. Мидата-зебра  
оказва top  down  ефект  на  басейново  ниво,  който  води  до  преобладаване  на  бентосните 
съобщества пред пелагичните и се отразява на хидрохимията (Kalchev et al. 2013, 39, Beshkova 
et al. 2014, 41, Kalchev et al. 2014c, 40, Kenderov et al. 2014, 42). Особено ценен принос на доц.  
Калчев и колеги, е установаването на статистически достоверно по-високи стойности за рН,  



концентрацията и насищането с  кислород в хиполимниона на заразените водоеми,  което се 
докладва за първи път в научната литература (Kalchev et al. 2014c, 40).

Оценка на наукометричните данни
Доц. Калчев е публикувал, след първата хабилитация, 48 научни труда сред които 38 статии в 
научни списания (една е под печат), 10 - в сборници от конференции и монографични сборници  
и 7 публикации на резюмета от конференции. 14 от публикуваните статии са в научни издания 
с импакт фактор, при което сумата от индивидуалните импакт фактори е 5,002. От трудовете в 
съавторство, кандидатът е първи автор на 20 и втори автор на 13 от трудовете (без да се броят 
публикуваните резюмета). Той е и единствен автор на една статия (Kalchev 2003, 49). Броят на 
научните  трудове  надвишава  минимума  необходим за  избиране  на  академичната  длъжност 
“професор” в ИБЕИ-БАН. Броят на цитатите също надвишава мимимума (80/40  с ИФ), като 
кандидатът е представил цитати в 172 научни труда, от които 42 са в издания с Импакт фактор.  
Най-много са цитирани статиите (Kalchev et al. 1996а, 6) с 25 цитата и (Kalchev et al. 2004б, 52)  
с 18 цитата.

Участие и ръководство на научни проекти
Доц.  Калчев  е  участвал  в  22  външни  (от  които  6  международни)  и  2  бюджетни  проекта. 
Ръководил  е  4  проекта.  Той  е  национален  представител  на  България  е  в  Международната 
организация за изследване на река Дунав.  Бил е председател на организационния комитет на 
40-та конференция на Международната организация за изследване на река Дунав

Опит в ръководство и обучението на научни кадри
Доц. Калчев е водил в продължение на 12 години упражнения по хидробиология (определяне 
на първична и вторична продукция на водните организми) в Биологическия факултет на СУ.  
Ръководил е 3-ма успешно защитили дипломанти и 2-ма докторанти, един от които е защитил 
успешно.  Автор  е  и  на  един  учебник:  Любенова,  Калчев  2007.  Екотоксикология,  малък 
практикум.

Заключение
Разнообразните  и  ценни  приноси  в научната,  преподавателска  и  проектна  дейност  на  доц. 
Калчев ми дават основние да заключа, че той е изключително компетентен учен хидробиолог с 
ясно  очертан  индивидуален  профил  и  способност  да  организира  и  провежда  комплексни 
екологични изследвания, да ръководи научни екипи и проекти и да обучава и направлява млади 
научни кадри. Кандидатът успешно покрива и превишава заложените наукометрични критерии 
на  НС на  ИБЕИ-БАН за  присъждане  на  академичната  длъжност  “професор”,  като  неговите 
приноси и дейност, напълно отговарят на условията на обявения конкурс.

В  заключение,  искам  с  удовлетворение,  да  препоръчам  на  уважаемото  научно  жури  да 
предложи  на  научния  съвет  на  ИБЕИ  при  БАН,  да  избере  доц.  д-р  Румен  Калчев  на 
академичната длъжност “професор” по научна специалност Хидробиология (01.06.11).

Варна, 22.12. 2014. 


