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СТАНОВИЩЕ 

от 

проф. д-р Пламен Генков Митов, 

катедра Зоология и антропология на Биологически факултет на 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“,  

член на Научно жури, съгласно Заповед № 12/26.01.2016 г.  

на Директора на ИБЕИ доц. д-р Анна Ганева 

ОТНОСНО: Материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната 

длъжност „професор“ по специалност "Екология и опазване на екосистемите" (шифър 02.22.01) 

за нуждите на секция „Биоразнообразие и екология на паразитите“ на отдел „Животинско 

разнообразие и ресурси” на ИБЕИ при БАН. 

На конкурса за професор по специалност "Екология и опазване на екосистемите" (шифър 

02.22.01), обявен в ДВ бр. 89/17.11.2015 г., се е явил като единствен кандидат доцент д-р Павел 

Христов Зехтинджиев.  

1. Представени материали по конкурса

По конкурса кандидатът е представил пълен набор от документи в съответствие с 

Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България 

в ИБЕИ (БАН). Приложен е и пълен набор от научните трудове на кандидата. Представените 

документи дават ясна представа за цялостната досегашна работа на доц. Павел Зехтинджиев. За 

да получа представа и за участието му в национални и международни форуми допълнително 

поисках тази информация от кандидата, т.к. тя официално не се изисква да бъде представена. 

2. Обща характеристика на научно-изследователската дейност

Основният изследователски профил на д-р Зехтинджиев е ясно очертан и адекватен на 

профила на конкурса. Неговите изследователски усилия са насочени в няколко взаимно 

свързани направления – орнитофауна, екология и поведение на птиците, коеволюция с техните 

кръвни паразити, генетика и консервационна биология на редки видове птици. Основната част 

от научните му изследвания са насочени към изучаване на еволюционните механизми, 

пораждащи разнообразието от адаптивни механизми при птиците, като са използвани 

резултатите от видообразуването и адаптивната радиация на признаци по отношение на 

сезонните миграции на птиците и взаимодействията с техните кръвни паразити.  

Признание за неговите компетенции и за качеството на научната му работа се явява 

привличането и участието му в голям брой международни и национални съвети и научно-

изследователски проекти, както и дългогодишното му международно сътрудничество с изявени 

специалисти от Полша, Литва, Швеция и Швейцария по отношение организация и провеждане 

на синхронни лунни наблюдения в широк географски машаб на територията на Балканския 

полуостров, изучаването на кръвните паразити и популационната генетика при птиците, 

изследванията на тяхната миграция, ориентационните им механизми и поведение. 

3. Основни научни приноси

Кандидатът е представил справка за научните приноси на неговите изследвания. Приемам 

тази справка като обективна и точна. Научните и научно-приложните приноси на кандидата са 
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фундаментални и безспорно значими. Бих желал да откроя някои от тях, които смятам за 

особено ценни и определят облика му на търсен специалист с международна известност. Това 

са: 1) Изследванията му в областта на консервационната биология на редки видове птици като 

Червения ангъч (Tadorna ferruginea), Голямата дропла (Ottis tarda) и Белооката потапница 

(Aythya nyroca); 2) Орнитофаунистичните му изследвания на остров Ливингстън, при което е 

установено разпределението на гнездовите колонии на птиците, както и техните числености; 

проучeна е числеността на пингвините папуа (Pygoscelis papua), чрез дистанционно дигитално 

заснемане на колонията; разработен е метод за полово определяне на индивидите по 

комплексен индекс от дължината на клюна, крилото и телесното тегло и е определена 

генетичната структура на този вид пингвини в пределите на Антарктика; 3) Изследванията му 

на миграцията на птиците у нас и в Мароко чрез така нареченият лунен метод, при което са 

установени уникални за птиците адаптации, както в морфологията на крилата при различните 

популации, така и в използваните стратегии за преодоляване на Сахара и Средиземно море от 

далечните транс-сахарски мигранти. Установена е висока степен на свързаност на 

популационно ниво при тези видове, прекарващи над 6 месеца в различни райони на Африка; 4) 

Изследванията му на видовия състав и физиологично състояние на мигриращите масови видове 

врабчоподобни птици у нас; 5) Изследванията на ориентацията и поведението на крайбрежното 

и индийското шаварче; 6) Изследванията на популационната структура и времето на експанзия 

на различните популации на тръстиковото и индийското шаварче, тръстиковия цвъркач и на 

пингвина Pygoscelis papua, осъществени чрез генетичен анализ на митохондриални гени и 

микросателитни маркери; 7) Описано е видовото разнообразие на кръвните паразити 

(Haemosporida) в определени видове врабчоподобни птици и е изследвана връзката между 

традиционната (основана на морфология) паразитология и бързо развиващите се методи на 

молекулярната биология за диагностика на хемоспоридиите. В резултат е открит един нов за 

наукатa паразитен вид – Plasmodium (Novyella) ashfordi, установена е диагностичната генетична 

линия (по участък на цитохром Б гена на митохондриалната ДНК) на Plasmodium (Huffia) 

elongatum, с което са коригирани множество грешно определени и публикувани в ген-банката 

описания; Охарактеризирани са молекулните маркери за определяне на поредица от видове като 

са описани и нови видове паразити от различни видове гостоприемници. Революционно 

откритие е описанието и на нов вид малария (Plasmodium polymorphum). 8) За изясняване на 

въздействието на едноклетъчните кръвни паразити върху птицата-гостоприемник и значението 

на това взаимодействие като екологически фактор е проведено експериментално изследване 

върху Тръстиковите дроздове (Acrocephalus arundinaceus). Проведени са експерименти с 

различни видове птици за определяне на устойчивостта им към различни видове малария. 

Изследванията му върху последиците от паразитните инвазии от хемоспоридии върху птиците 

включват и оригинално експериментално изследване, разкрило неизвестни до този момент 

научни факти за последиците от маларията в популациите и ролята на тези паразити като 

елемент от селективната рамка на средата.  

 

4. Преглед и анализ на публикациите и наукометричните показатели 

Кандидатът участва в конкурса с общо 62 научни труда, които изцяло съответстват на 

профила на конкурса. Тази продукция включва един автореферат на дисертация, 2 статии по 

темата на дисертацията, 39 научни труда, на основата на които е добита предходната 

хабилитация и 20 други научни труда извън свързаните с дисертацията и извън тези, с които е 

добита предходната хабилитация. Преобладаващата част от публикациите му (и всичките 20, 

свързани пряко с конкурса за „професор“) са публикувани в реномирани международни 

списания с висок импакт фактор като Science (IF2014/2015=33.611), Molecular Ecology 
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(IF2011=5.522), PLoS ONE (IF2011=4.092-IF2012=3.73), Oecologia (IF2013=3.248), Infection, Genetics 

and Evolution (IF2014/2015=3.015), The Journal of Experimental Biology (IF2013=3.002), Medical and 

Veterinary Entomology (IF2014/2015=2.860), Parasitology (IF2012=2.355), Ecology and Evolution 

(IF2014/2015=2.32) и др. С тази научна продукция доц. П. Зехтинджиев изпълнява и далеч 

надхвърля минималните наукометрични изисквания на НС на ИБЕИ към кандидатите за 

заемане на академичната длъжност “професор”.  

От така представените научни публикации само 11 са на български език, а всички останали 

са на английски език, което е предпоставка за широк достъп до тях от страна на 

чуждестранните специалисти. Публикациите на кандидата са излезли от печат в периода 1998–

2015 г. Средно това прави по 4 публикации годишно – стойност, която е много добра в областта 

на биологичните и екологични изследвания, които са времеемки и изискват сериозно 

финансиране. Освен на автореферата, още на три публикации кандидата се явява като 

самостоятелен автор. В 17 статии доц. Зехтинджиев като автор е на първо място, в 21 статии е 

на второ място, на трето място е в 8 статии, на четвърто – в 3, на пето – в 4, в две статии е на 

седмо място, а в останалите три е съответно на 11, 20 и 26 място. Всичко това утвърждава 

водещата роля на кандидата в представената научна продукция.  

 

5. Отражение на научните публикации в литературата 

Доказателство за големият интерес към неговата научна продукция е сериозният брой 

цитирания на публикациите му в магистърски дипломни работи, дисертации и в 

специализирани списания. Кандидатът е представил списък от общо 230 (51 преди 

хабилитирането; 179 след него) открити цитирания (без автоцитати) на общо 48 от трудовете 

си. От общия брой цитирания, 182 (близо 80% от общия брой) са в списания, индексирани с IF; 

Посочените отзиви характеризират научната продукция на доц. Зехтинджиев като актуална и 

добре позната в международната и българската академична общност и, че той се е изградил 

като специалист със собствен „почерк“ в научното изследване. Гореизложеното също така 

показва, че и по този показател доц. Зехтинджиев, като участник в конкурса, покрива и 

надхвърля приетите от НС на ИБЕИ наукометрични показатели за професор. 

 

6. Проектна, експертна и преподавателска дейност, участие в научни форуми 

Специализираните изследвания в посочените научни области са довели до участие с 21 

доклада и 5 постера на международни и с 9 доклада на национални научни форуми и активна 

експертна дейност по 9 проекта и по 17 научно-приложни разработки.  Доц. Зехтинджиев 

участва и в обучението на млади научни кадри. Преподавателската му дейност включва 35 часа 

лекции по "Молекулярни методи в екологията" и проведен "Практикум за практическо 

приложение на молекулярните методи" с участниците от курса в рамките на проект 

“Изграждане на Национален център за върхови научни постижения в областта на 

биоразнообразието и екосистемните изследвания – CEBDER (2009 - 2011 г.). Освен това е бил 

научен ръководител на дипломните работи на четирима, успешно завършили магистри от 

Биологически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От справката за 

преподавателската му активност се вижда, че кандидата е консултант и ръководител на петима 

докторанти, от които двама, успешно защитили. 

 

7. Критични бележки и препоръки 

Критични бележки върху научната продукция и дейност на кандидата нямам. 

Единствено имам някои бележки по отношение техническото оформление на материалите – 

например липсата на еднаква номерация в общия списък на публикациите на автора с тази на 
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pdf-те на публикациите, след заемане на академичната длъжност „доцент“, както и липса на 

данни за IF на списанията, в които е публикувал. Но тези бележки са несъществени и не засягат 

същността на научната продукция на кандидата.  

Като препоръка към кандидата си позволявам да отбележа необходимостта от по-активна 

преподавателска дейност.  

 

8. Лични впечатления от кандидата 

Познавам Павел Зехтинджиев отпреди повече от 10 години. Познанството ни се дължи на 

професионалната ни дейност като изследователи. Тези контакти са затвърдили в мене 

впечатлението, че той е ерудиран и последователен изследовател и търсен за колаборация 

партньор като експерт. Сигурен съм, че избирането му за професор ще го мотивира да работи 

още по-активно и по-креативно, особено по отношение на преподавателската и 

популяризаторска дейност, с което се надявам да мотивира и увлече след себе си още нови и 

млади, бъдещи еколози и орнитолози. 

 

9. Заключение 

Представената от доц. Павел Зехтинджиев документация, съгласно Закона за развитието на 

академичния състав в Република България, отговаря напълно на изискванията за присъждане на 

академичната длъжност “професор”. Публикационната и научно-изследователската дейност на 

кандидата са тясно свързани с обявения конкурс и го характеризират като утвърден учен. 

Налице са оригинални научни резултати и значими научно-приложни приноси. 

Въз основа на моите лични впечатления и на всичко посочено по-горе, относно научния и 

изследователския потенциал, постиженията и приносите на доц. Зехтинджиев, моята оценка за 

него е висока и положителна и се основава на наукометричните показатели на неговата 

продукция, които значително надвишават приетите изисквания на НС на ИБЕИ за 

придобиването на академичната длъжност "професор". Поради това препоръчвам на 

почитаемото Научно жури да одобри неговата кандидатура и в съответствие със ЗРАСРБ и 

Правилника за неговото прилагане да предложи на Научния съвет на ИБЕИ да избере доц. 

Павел Зехтинджиев за професор по специалност „Екология и опазване на екосистемите“ 

(шифър 02.22.01) за нуждите на секция „Биоразнообразие и екология на паразитите“ на отдел 

„Животинско разнообразие и ресурси”. 

 

 

София, 07.03.2016 г. 

 

Изготвил становището:______________ 

 

(проф. д-р Пламен Г. Митов) 


