
СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Марина Станилова, р-л на секция “Приложна ботаника”, 
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН (ИБЕИ-БАН) 

член на Научното жури,  
съгласно Заповед № 11/26.01.2016 г. на Директора на ИБЕИ-БАН 

По конкурс за заемане на академичната длъжност “Доцент” по професионално 
направление 4.3 “Биологични науки”, научна специалност “Ембриология” 
(01.06.05), съгласно обявата в ДВ бр. 89/17.11.2015г., за нуждите на секция 
“Флора и растителност” на отдел „Растително и гъбно разнообразие и ресурси“ 
на ИБЕИ-БАН, с единствен кандидат гл. ас. д-р Елина Петрова Янкова-
Цветкова. 

Елина Янкова-Цветкова придобива ОНС “Доктор” през 2005 г. по научната 

специалност 01.06.05 “Ембриология” (тема на дисертацията: ”Сравнително 

ембриологично проучване на български представители от род Angelica L. (Apiaceae) и 

разкриване на възможности за отглеждане in vitro”. Целият й 26-годишен трудов стаж, 

започнал още през студентските години, е свързан с анатомия и ембриология на 

растенията. В допълнение, първоначалните знания по растителни биотехнологии, 

получени в катедра „Биотехнология“ на ВХТИ-София (дипломна работа на тема: 

„Индуциран калусогенезис и органогенезис в тъканни култури от домати (Lycopersicon 

esculentum Mill.)“), са надградени по време на 9-месечната й специализация в Институт за 

естествени ресурси и агробиология към Испанската академия на науките, Севиля (1997–1998).  

Работата на гл. ас. д-р Е. Янкова-Цветкова се отличава с целенасоченост, а основните 

направления в научно-изследователската й работа са: сравнителна, еволюционна, екологична и 

експериментална ембриология на растенията; растителна биотехнология, соматична 

ембриогенеза и ембриокултури. В тази научна област са всичките й 28 публикации, 3 от които 

са свързани с дисертационния й труд. От останалите 25 публикации 10 са в списания с IF (в 

периода 2010-2016, една от които под печат), 14 – в международни научни издания на 

английски език и 1 в национално списание на български език (в периода 2007-2015); 3 са в 

съавторство с чуждестранни автори. Прави впечатление засилената научна продукция през 

последните години: 18 публикации от 2011 г. до момента. Кандидатката е първи автор на 11 

статии, а на 6 е и автор за кореспонденция. За високото качество на научните трудове говори и 

това, че 13 от тях са цитирани общо 39 пъти, като 37 цитата са в международни научни 

издания, а цитатите в списания с IF са 13. Както публикациите, така и цитиранията са повече от 

изискуемия минимум за длъжността „доцент“. В допълнение, д-р Янкова-Цветкова има 17 

участия в 13 научни форума, 11 от които международни. Резултатите й са свързани с 

участието й в 14 проекта, 7 от които с външно финансиране и 1 проект, ръководен от нея. 
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Гл. ас. д-р Е. Янкова-Цветкова е изграден учен с ясно очертан профил на научно-

изследователската работа. Приносите й са главно в областта на репродуктивната биология и 

могат да бъдат обобщени в две групи според обектите на изследване: от една страна това са 

редки, защитени, ендемични и лечебни растителни видове, а от друга страна – естествени 

популации на разпространени в България моделни видове: чужди инвазивни и глациални 

реликти. Прави впечатление големият брой изследвани растителни видове, отразяващ нейното 

трудолюбие и склонност за сътрудничество. Те принадлежат към родовете Angelica, Arnica, 

Sideritis, Gentiana, Gentianella, Atropa, Olea, Tribulus, Erigeron, Iva , Ambrosia, Papaver и 

Swertia. Изводите, направени при съответните проучвания, имат научна, а в някои 

случаи и научно-приложна стойност. Така напр. е установено, че морфологията на 

мерикарпа е таксономичен белег в рамките на род Angelica, образуването на 

интегументален тапетум (ендотелий) е новост за ембриологичната характеристика на 

сем. Gentianaceaе, а образуването на ендоспермален зародиш наред с легитимния е 

новост в ембриологичната характеристика не само на род Atropa, но и на сем. 

Solanaceae. Поставянето на Tribulus terrestris в отделно подсем. Tribuloideae на сем. 

Zygophillaceae е потвърдено чрез наблюдаваните особености в морфологията на полена 

и семената. В резултат на ревизия на разпространението на род Angelica в България е 

изяснено, че видът A. archangelica не е елемент на българската диворастяща флора.  

За първи път е проведено ембриологично изследване на български популации и е 

направена пълна ембриологична характеристика на видовете Atropa belladonna и 

Tribulus terrestris, за първи път са проучени репродуктивните структури и процеси на 

видовете Erigeron annuus, E. bonariensis, E. canadensis и E. sumatrensis, Iva xanthifolia и 

Ambrosia artemisiifolia, за първи път е проучен ембриологично и реликтният вид Swertia 

punctate.  

Установени са репродуктивните фактори, ограничаващи разпространението на 

някои видове със статут на застрашеност: слаба пластичност на генеративната сфера и 

отсъствие на апомиксис при Sideritis scardica и S. syriaca, независимо от високата 

жизненост на полена и семената; физиологичен покой и бърз спад в жизнеността на 

семената при Gentiana lutea, G. сruciata, Gentianella ciliata, G. germanica и G. bulgarica; 

протерандрия и висок процент дегенерирал и стерилен полен при Swertia punctata, в 

комбинация с ограничения брой опрашители в алпийския пояс; ниска поленова и 

семенна жизненост и кратък период на вегетация при реликтния вид и Пирински 

ендемит Papaver degenii, в съчетание с други неблагоприятни биотични и абиотични 

фактори.  



Като интересен противовес са отбелязани особеностите в генеративната сфера при 

изследваните инвазивни видове, които са предпоставка за бърза адаптация и успешна 

колонизация в нови местообитания: формиране на семена чрез агамоспермия при 

Erigeron annuus, дългосъхраняващ се многоклетъчен антиподиален комплекс, 

формиране на антиподиален и ендоспермален хаусторий при E. bonariensis, E. 

canadensis и E. sumatrensis, нормално протичане на процесите в мъжката и женска 

генеративна сфера при Iva xanthifolia и Ambrosia artemisiifolia в съчетание с образуване 

на висок процент жизнен полен и голям брой семена.  

Ценни от практическа гледна точка са направените стъпки и препоръки за 

преодоляване на някои трудности от ембриологичен характер, ограничаващи 

разпространението на застрашените лечебни видове. При вида Arnica montana, който е 

характеризиран като факултативен апомикт, е създадена и оптимизирана система за 

микроразмножаване чрез калусни култури. За Gentiana lutea е препоръчано 

култивиране чрез метода на ембриокултурите с цел преодоляване на физиологичния 

покой и бързия спад в жизнеността на семената. С приложна насоченост е и 

проучването на мъжката и женска генеративна сфера на три сорта маслина. Принос от 

методична гледна точка е оптимизирането на Ацетокарминовия тест за жизненост на 

полена и на Тетразоловия тест за жизненост на семената, при което е създаден 

универсален протокол, приложим при всички изследвани растителни видове. 

В заключение, кандидатката отговаря на всички наукометрични изисквания за 

заемане на академичната длъжност „Доцент“ в ИБЕИ-БАН. Научно-изследователският 

й профил е безспорно ясно очертан. Считам, че формулираните от нея научни приноси, 

свързани с разкриване на репродуктивните особености на изследваните растителни 

видове, са основателни и значими и притежават научно-изследователска стойност. 

Направените въз основа на ембриологичните проучвания конкретни препоръки за 

култивиране на някои видове лечебни растения със застрашен статут са ценни и 

реализирането им би имало положителен ефект за обществото. Убедено препоръчвам 

на почитаемото научно жури да оцени по достойнство дейността на гл.ас. д-р Елина 

Янкова-Цветкова и да гласува за избирането й на академичната длъжност „Доцент“ по 

професионално направление 4.3 “Биологични науки”, научна специалност 

“Ембриология”. 
 

 

София, 21.03.2016 г. 


