
Становище 
от доц. д-р Димитрина Петрова Колева 

Катедра по ботаника при Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, 

член на научно жури, назначено със Заповед № 11/26.01.2016 г. 

във връзка с конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по научна специалност 

„Ембриология” (01.06.05) в ИБЕИ-БАН, обявен в ДВ, бр. 89/17.11.2015 г. 

 

В конкурса за „доцент” по специалността „Ембриология” (01.06.05) за нуждите 

на секция „Флора и растителност” на отдел „Растително и гъбно разнообразие и 

ресурси” в ИБЕИ-БАН участва само един кандидат – д-р Елина Петрова Янкова-

Цветкова, главен асистент в Изследователска група по анатомия и ембриология на 

растенията на секция „Флора и растителност” при ИБЕИ-БАН. Представените 

документи във връзка с конкурса отговарят напълно на изискванията на ЗРАСРБ и 

Правилника за неговото приложение, както и на критериите на НС на ИБЕИ за заемане 

на академичната длъжност „доцент”. 

Д-р Е. Янкова е специалист с ясно очертан профил, чиито изследвания са в 

областта на сравнителната, еволюционната, екологичната и експерименталната 

ембриология на растенията. Общата научна продукция на гл. ас. д-р Е. Янкова включва 

28 публикации, от които 3 са свързани с придобиване на научна и образователна степен 

„доктор” и 25 са представени за участие в настоящия конкурс. Публикувани на 

английски език са 27 статии, което ги прави достъпни за чуждестранни специалисти. От 

представените за участие в конкурса 25 научни статии 10 са публикувани в реферирани 

и индексирани с импакт фактор (включително публикувани в пълен текст участия в 

научни форуми). Общият импакт фактор е 5.771. Цитирани в международни и 

национални издания са 14 научни публикации с общ брой цитирания – 38, което е 

доказателство за актуалността и международното признание на нейната научна 

дейност. 

Основните научни приноси на д-р Е. Янкова са в следните направления: 1. 

Приноси в областта на репродуктивната биология на редки, защитени и ендемични 

видове и видове с фармакологичен потенциал. Резултатите от изследванията с тази 

насоченост оценявам като информативни при оценка на репродуктивния потенциал на 

видовете и съществен принос при разработване на ex situ консервационни техники. Със 

значим приносен характер в репродуктивната биология са резултатите от 

ембриологичните изследвания на видовете Arnica montana, Atropa belladonna и Tribulus 

terrestris. 2. Приносен характер на ембриологичните изследвания при инвазивни видове 

и реликти. Д-р Янкова е установила основните репродуктивни характеристики на 

инвазивни видове. Тези изследвания имат принос за определяне на репродуктивния 

потенциал, адаптацията и еволюционната динамика на популациите на инвазивните 
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видове. Със същата насоченост са ембриологичните изследвания върху глациални 

реликти и оценявам усилието чрез анализ на репродуктивните механизми да се 

определи репродуктивен потенциал, степен на толерантност, статус на вида и 

преживяемост на популацията в екстремални условия. 3. Приноси с теоретико-

приложен характер. Представената информация в тази част от справката считам, че 

няма приносен характер след като не са посочени научни публикации, на които да е 

базирана. Има и терминологични неточности (защитни клетки на устицата), които 

отнасям повече към технически грешки. 

Приемам преставената от д-р Янкова справка за научните приноси на 

публикациите, но считам че резултатите получени от ембриологичните изследвания, 

проведени от нея имат необходимия потенциал за формулиране на по-ясни, точни и 

убедителни приноси, некореспондиращи директно с пресъздаване на съдържанието на 

публикациите. 

Важен показател за активната научно-изследователска дейност на д-р Янкова е 

нейното участие в разработването на 14 научни проекта, като на един проект по 

бюджетна субсидия е била ръководител. Прави впечатление и големия брой участия на 

кандидата в международни и национални форуми – общо 17 участия с постери в 11 

международни и 2 национални форума. 

Съществен принос за добрата методическа подготовка на д-р Янкова и 

изграждането й като изследовател има и осъществената специализация в Института за 

естествени ресурси и агробиология към Испанската Академия на Науките, Севиля, 

Испания (1997/98 г.). 

Заключение: Посочените научни постижения и цялостната дейност на гл. ас. д-

р Елина Янкова-Цветкова показват, че тя е изграден специалист с много добра 

методическа подготовка и задълбочени познания в областта на растителната 

ембриология. Представената за участие в конкурса цялостна научна продукция по 

наукометрични показатели покрива критериите на ИБЕИ за заемане на академичната 

длъжност „доцент”. Това ми дава основание да гласувам положително за нейната 

кандидатура и да препоръчам на уважаемите членове на Научното жури и на Научния 

съвет на ИБЕИ-БАН да подкрепят кандидатурата на д-р Елина Янкова-Цветкова за 

заемане на академичната длъжност „доцент” по научна специалност „Ембриология” 

(01.06.05). 

 

16.03.2016 г. Подпис: 

София Доц. д-р Димитрина Колева 

 




