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СТАНОВИЩЕ

от проф.  дбн Георги Георгиев Марков,  Институт по  биоразнообразие и екосистемни
изследвания при БАН,  
относно:  кандидатурата  на  гл.  ас.  д-р  Петър  Иванов  Христов  от  Институт  по
биоразнообразие  и  екосистемни  изследвания,  БАН  за  заемане  на  академичната
длъжност  ”Доцент”,  професионално  направление  4.3.  “Молекулярна  биология”  в
секция "Биоразнообразие и екология на паразитите" на Институт по биоразнообразие и
екосистемни изследвания при БАН,  с  участие в  процедура публикувана в Държавен
вестник № 10 / 06.02.2015 г.

Единственият  кандидат, който се е явил на обявения конкурс е гл. ас. д-р Петър
Иванов Христов,от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания пир БАН.
Неговата научна кариера в БАН преминава през Институт по биология и имунология на
размножаването, Институт по Експериментална патология и паразитология и в момента
се реализира в Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания.

Образованието, което д-р Петър Христов  получава в гр. Стара Загора, Тракийски
Университет,  Ветеринарно  медицински  Факултет,  където  придобива  квалификация
„Ветеринарен лекар“, както и специализацията му чрез разработката на дисертационно
задание на тема: „Определяне на оптималния момент за изкуствено осеменяване на
крави” с  което придобива квалификацията „Доктор“ в Научна специалност 04.02.01.
„Развъждане  на  селско  стопански  животни,  биология  и  биотехника  на
размножаването”,  предопределят  и  облика  на  неговата  научно  изследователска
дейност  и  реализираната  научна  продукция,  с  която  той  се  явява  на  конкурса.  Тя
предимно е ориентирана към молекулярни, генетични и популационни изследвания
при важни в селскостопанско отношение животински организми.  В тази област са и
основните приноси на кандидата, които имат научно-приложен характер.

По-детайлният преглед на постигнатите резултати от изследователска дейност на
д-р  Христов  показа,  че  той  е  извършил:  Секвенционен  и  популационен  анализ  на
митохондриален контролен регион (D-loop) при аборнгенни български породи говеда;
Секвенционен и популационен анализ на ядрени и митохондриалнигенни региони при
големия чернодробен  метил (Fasciola  hepatica):  PCR-RFLP  анализ  на  гени за  млечни
протеини  при  съвременни  и  автохтонни  български  породи  говеда;  Молекулярно-
таксономичен анализ при различни таксони посредством ядрени и митохондриални
генетични  маркери;  Структурен  и  функционален  анализ  на  видово  специфични
протеини. 

Резултатите  от  тези  изследвания,  като  и  приносите,  които  те  извършват  в
развитието на знанията  и  научно приложното  им значение са прецизно отразени в



представената  от  кандидата  „справка  за  приноси“,  която  аз  приемам,  че  напълно
характеризира неговата научна продукция, с която той се явява на конкурса.

При прегледа на представените научни трудове на д-р Христов  се установява, че
труд „II 18“ не свързан с тематиката на конкурса; труд „II 24“ не е научна публикация, а е
отпечатана информация в “Информационния бюлетин на БАН -„Новости“;  не е ясно
дали сборника от доклади, в които е отпечатан труд “ II 25“ е бил редактиран от научна
редколегия; от отпечатъка на труд „II 26“ не става ясно кое е изданието, а то трябва да
се търси в „списък на трудове“, дали трудове „II 27“ и „II  28“ отпечатани в Юбилеен
сборник са били редактирани и дали сборника има официален регистрационен номер.
Наблюдава се  и  известно преливане на основни научни резултати между отделните
научни  трудове.  Същевременно  отпечатаните  материали  в  реномирани  научни
списания определят общия облик на представената научна продукция.  Сред тях са 
Infection, Genetics and Evolution, ZooKeys и Animal Genetics. 

Впечатляващ  е  броят  и  разнообразната  тематиката  на  специализираните
курсове,  отбелязани  в  автобиографията  на  д-р  Христов,  с  които  той   е  добил
допълнителна  квалификация  за  по-пространни  научни  изследвания  в  областта  на
биологията  и  генетиката  на  животните.  Моите  очаквания  за  бъдещо  развитие  на
научната  кариера на д-р Христов е  на  основата  на  придобития опит,  той  да отвори
своята  научноизследователска  дейност  към  филогенетични  изследвания,  оценка  на
вътре  и  между  популационната  генетична  изменчивост  и  проучване  на
микроеволюционите процеси при природните популации на животните. Така неговата
квалификация в областта на молекулярно генетичните изследвания ще бъде в помощ
при разработването на научната тематика на ИБЕИ, БАН.

Проведеният  анализ  на  представените  в  конкурса  от  д-р  Христов  материали
разкрива значимостта на съдържащите се в тях научни резултати и приноси, както и
неговата  квалификация  за  научна  дейност  в професионално  направление  4.3.
“Молекулярна биология“ и ми дава достатъчно основание за положително заключение
за  избор  на  д-р  Христов  за  „Доцент“.  Очертават  се  и  добри  перспективи  за
професионалната му реализация в ИБЕИ, за провеждане на генетико-таксономични и
еволюционни  изследвания  при  дивите  животни.  Тези  са  основанията,  които  ми
позволяват  да  предложа  на  членовете  на  Научното  жури  да  бъде  извършен
положителен избор и присъждане на званието „Доцент” в професионално направление
4.3. “Молекулярна биология“ на кандидата гл. ас. д-р Петър Иванов Христов.

30 май, 2015г.

/Проф. дбн Георги Марков/


