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СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Гергана П. Василева, ИБЕИ - БАН

относно кандидатурата на доц. д-р Павел Христов Зехтинджиев

за професор по „Екология и опазване на екосистемите“

към отдел „Животинско разнообразие и ресурси” на ИБЕИ – БАН

Единственият кандидат по обявения конкурс, доц. д-р Павел Зехтинджиев, участва в

него  с  общо  62  научни  труда,  от  които  3  представляват  автореферат  и  публикации  по

дисертацията за придобиване на образователна и научна степен “доктор”, 39 публикации са

включени в конкурса за доцент и 20 научни статии са представени в настоящия конкурс за

„професор“.

Всички публикации, включени в конкурса са отпечатани в списания с импакт-фактор,

което  надхвърля  критериите  на  Научния  съвет  на  ИБЕИ-БАН  за  заемане  на  научната

длъжност “професор”. Прави впечатление прецизния подбор на авторитетни международни

специализирани издания, както и разнообразието в тематиката им, което говори за широкия

диапазон  на  проведените  от  кандидата  научни  изследвания.  Списъкът  включва  списания

свързани с  еволюция  и  филогения  (Ecology and Evolution,  Ethology  Ecology  & Evolution),

съществена  част  от  публикациите  са  в  специализирани  паразитологични  издания

(Parasitology Research, Experimental Parasitology, SystematicParasitology, Acta Parasitologica),

зоологични  и  ентомологични  списания  (Zootaxa,  Canadian  Journal  of  Zoology),  както  и

широкопрофилни реномирани международни издания като Science, Oecologia, PLoS ONE. 

За  качеството  на  провежданите  от  д-р  Зехтинджиев  изследвания  свидетелстват  и

големия брой представени цитирания, общо 228 бр., от които над 180 са в списания с импакт-

фактор.

Смятам, че представената справка за приносите отразява обективно изследователската

работа  на  кандидата.  Доц.  Зехтинджиев е  учен с  добре очертан изследователски профил,

свързан с еволюционните и екологични механизми, пораждащи разнообразието от адаптации

при  птиците.  Съществен  дял  в  публикациите  заемат  изследванията  върху  сезонните

миграции  на  птиците  и  взаимодействията  с  техните  кръвните  едноклетъчни  паразити  от

разред  Haemosporidia,  съчетаващи  класически  морфологични  методи  и  съвременни

молекулярни подходи. Всички публикации са продукт от съвместната работа в международни

екипи с водещи специалисти, което е признание за опита и познанията на кандидата. Сред

най-ярките научни приноси на д-р Зехтинджиев могат да се отбележат изследванията върху



видовото  разнообразие  на  кръвните  паразити  от  разред  Haemosporidia,  разкриване  на

механизмите за влиянието на птичата малария като екологичен фактор върху числеността на

популациите и поведението на врабчоподобните птици, гостоприемниковата специфичност

на  паразитите.  Постигнати  са  забележителни  резултати  в  разкриване  на  връзките  между

морфологично  описаните  видове  и генетичните  маркери,  използвани  за  диагностика  на

хемоспоридиите. Една значителна част от трудовете в споменатите направления са плод на

дългогодишни експериментални изследвания. Резултатите от тях са позволили участието на

кандидата в съвместно изследване на международен екип, доказал значението на маларията

като  патоген,  който  въздейства  чрез  генетични  механизми  върху  качеството  на  живот  на

боледуващите индивиди и на тяхното поколение.

Друга  съществена  част  от  приносите  на  кандидата  са  свързани  с  резултатите  от

изследване  на  сезонните  миграции  при  птиците,  сроковете  на  миграция,  както  и

физиологичните характеристики на  мигриращите птици.  Забележителни са  и  резултатите,

свързани с експерименталните изследвания върху ориентационното поведение на птиците и

използването  им  като  подход  за  установяване  на  еволюционните промени  в  ареалите  на

изследваните видове.

Сред най-важните критерии за оценка работата на един хабилитиран учен е неговата

способност да обучава кадри. В това отношение усилията на доц. Зехтинджиев да сформира

една от най-продуктивните изследователски групи в ИБЕИ-БАН са безспорни. Неговата роля

като  ментор  и  учен,  който  успява  да  намери  подготвени  млади  кадри  и  да  ги  увлече  в

тематиката,  в  която  работи,  дава  резултат  в  обучаващите  се  докторанти  (общо  6  за

последните  пет  години),  от  които  трима  защитили,  както  и  в  успешното  израстване  и

продуктивността на нехабилитираните учени в групата.

Не мога да не отбележа добрите си лични впечатления от д-р Павел Зехтинджиев.

Уважавам неговата целеустременост и упоритост като изследовател и творческият подход в

научната му работа.

Като продуктивен изследовател с ясно очертан изследователски профил, предпочитан

партньор в международни научни колективи, като учен с разностранна методична подготовка

и  много  добър  опит  в  подготовката  на  кадри,  считам,  че  кандидатурата  на  доц.  Павел

Зехтинджиев за “професор” по обявения конкурс е много подходяща и убедено я подкрепям.

16.03.2016 г.

Подпис:  

(доц. д-р Гергана П. Василева)


