
Вх. № 430-НО-05-06/25.03.2016 г.

СТАНОВИЩЕ

от проф. д-р Влада К. Пенева

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ)-БАН,
член на Научно жури, назначено със заповед РД № 12/26.01.2016 г.

по конкурса за професор по професионално направление 4.3 Биологически науки,
специалност Екология и опазване на екосистемите (02.22.01), ДВ бр. 89/17.11.2015 г.

В конкурса за професор по специалност Екология и опазване на екосистемите е заявил
участие и е представил необходимите документи само един кандидат – доц. Павел Христов
Зехтинджиев, придобил научна степен и хабилитиран по същата специалност.

Оценка на научно-изследователската дейност на кандидата

Научни приноси.  В работата си кандидатът използа широк набор от лабораторни и полеви

методи, което води до получаването на съществени резултати и изводи. В това отношение

важно  значение имат специализациите в утвърдени научни центрове в чужбина. Научните

интереси  и постижения  в  работата  на  Павел Зехтинджиев са  свързани с  миграцията  при

птици  и  техните  кръвни  паразити,  направления,  особено  актуални  в  последните  години.

Много стойностни са изследванията върху филогеографията на два вида птици  (тръстиков

цвъркач  и  пингвин  папуа),  разкриващи  особености  в  популационно-генетичната  им

структура,  тяхната  еволюция  и  разпространение.  След  първото  хабилитиране  основната

тематика на кандидата  е  свързана с  кръвните паразити от разред  Haemosporida.  С негово

участие  са разширени познанията  върху видовото  разнообразие  в  недостатъчно  проучени

райони  (Малайзия,   Китай)  или  гостоприемници. Съществени  са  приносите,  свързани  с

баркодирането на известни и нови видове по молекулярни маркери, установени са и нови

гостоприемници.  Описани  са  3  нови вида,  от  които  интерес  представлява  описването на

Plasmodium polymorphum,  добре разграничим морфологически вид, който не може да бъде

диагностициран с помощта на известните PCR-базирани протоколи за амплифициране на

цитохром b гена, използван за баркодиране при причинителите на птичата малария. 

С  важно  фундаментално  значение  е  установенето  при  експериментални  условия

влияние на хемоспоридни паразити, които предизвикват ускорено скъсяване на теломерите с

последващо  намаляване  продължителността  на  живота  при  инфектираните  птици.
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Публикуването на тези резултати в едно от най-престижните списания за природни науки

Science, говори недвусмислено за високата оценка на това изследване. 

Високо оценявам прилагането на интегративен подход при изучаването на тази важна

група организми, включително  свързването на морфологичната характеристика с генетични

линии  хемоспоридии,  поведенчески  прояви  при  инфектираните  птици,  специфичност  по

отношение на крайния и междинния гостоприемник и др. 

Научно-приложни  приноси.  Научно-приложната  дейност  е  свързана  основно  с

наблюдения и следене на миграцията и размножаването на птици, и в частност на видове с

консервационно значение, в района на ветрогенараторен парк „Св Никола”,  Калиакра, както

и въздействието на  ветрогенераторите върху птиците. 

Като цяло приемам справката за приносите, но смятам, че трябва да се разделят по-

ясно  постиженията  след  първото  хабилитиране.  Не  са  обобщени  научно-приложните

приноси.

Публикационна  активност. Към  автореферата  и  двете  публикации,  свързани  с

докторската дисертация, и 39-те публикации за първо хабилитиране, кандидатът представя

общо 20 научни труда, обект на настоящия конкурс, всички в специализирани списания с

Импакт  фактор  (IF). Броят  на  публикуваните  трудове  след  хабилитирането,  от  което  са

изминали  само  4  години,  характеризира  д-р  Зехтинджиев  като  много  продуктивен

изследовател. Научните трудове са в съавторство с водещи специалисти – паразитолози и

орнитолози. Не е представена информация за участието в научни форуми.

Цитирания. Списъкът  на  цитиранията  съдържа  общо   228 позовавания  (177  през

последните 4 години),  от които преобладаващата част  (76%)  са в списания с  IF,  което е

доказателство  за  голямата  значимост  и  разпознаваемост  на  разработките  на  кандидата.

Цитираните статии съставляват почти ¾ от научната продукция на д-р Зехтинджиев. 

Ръководство но проекти

Д-р  Зехтинджиев  е  бил  ръководител  на  общо  6  научни  проекти,  4  от  които

международни, понастоящем ръководи 3 проекта, финансирани от чуждестранни институции

и един приложен проект, финансиран от български източник.

Експертна, научно-организационна и популяризаторска дейност

Кандидатът е бил член на Съвета на  Европейския орнитологичен съюз и Научния съвет на

фондация  “Le  Balkan-Bulgaria“.  Членува  в  две  професионални организации  -  Европейски
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орнитологичен съюз и Българско орнитологично дружество. Бил е консултант на Българското

правителство по делото на Европейската комисия срещу България по казуса Калиакра.

От голямо значение е  многогодишната му работа като лицензиран опръстенител с

впечатляващ  брой опръстенени  птици  в  България,  Русия,  Италия  и  Мароко.  Лицензиран

опръстенител е на SEEN (South East European bird migration Network). Участието му в 12-та

Българска Антарктическа експедиция 2003-2004 допринася съществено за ценни сборове от

различни биологични обекти.

Създаването  на  НИГ  „Кръвни  паразити  по  птици”,  която  ръководи  и организира

ефективно научната й тематика и дейност, е негово дело.

Обучение на научни кадри и преподавателска дейност

Д-р  Зехтинджиев  е  бил  консултант  на  двама  успешно  защитили  докторанта  и  4

магистратури в БФ на СУ, понастоящем ръководи трима и е консултант на един докторант.

Преподавателската  му  дейност  включва  лекции   и  практически  занятия  по  молекулярни

методи в екологията в рамките на проект CEBDER. 

Профил на научно-изследователската работа

Научната дейност и продукция на доц. Зехтинджиев го характеризират като изявен

специалист еколог с експертиза в областта на орнитологията (миграция при различни групи

птици)  и  паразитологията  (таксономия,  молекулярна  диагностика,  отношения  паразит-

гостоприемник). 

Лични впечатления

Познавам Д-р Зехтинджиев  от работата му по проекта  WETLANET. Той се прояви

като изследовател  с  много  качества,  отговорен,  амбициозен,  умеещ  да  работи  в  екип,  с

иновативни идеи и мислене.  

Заключение

Д-р  Павел  Зехтинджиев  напълно  отговаря  и  в  значителна  степен  по  някои  показатели

надвишава  изискванията  за  заемането  на  академичната  длъжност  „професор”  съгласно

Закона за развитие на академичния състав в България и Критериите на Научния съвет на

ИБЕИ  –  БАН:  защитена  докторска  степен,  научна  продукция  от  20  статии  всички  в

престижни  списания  с  IF,  228  цитирания  (75%  в  списания  с  IF),  консултант  на  трима

успешно защитили докторанти, ръководство на научни и научно-приложни проекти, активна

полева  дейност  и  преди  всичко,  значими  научни  и  научно-приложни  приноси.  Като
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оценявам високо задълбочената и разностранна научна дейност на д-р Зехтинджиев, давам

положително  мнение  за  неговата  кандидатура  за  академичната  длъжност  „професор”  и

препоръчвам на НС на ИБЕИ да избере доц. д-р Зехтинджиев на тази длъжност. 

25 март 2016 г.

4


