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Р Е Ц Е Н З И Я

от доц. д-р Милчо Тодоров Тодоров

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, член на Научно жури,

съгласно Заповед № 12/26.01.2016 г. на Директора на ИБЕИ - БАН

Относно: Конкурс за заемане на академичната  длъжност „Професор“ в професионално

направление 4.3. Биологически науки, по научната специалност „Екология и опазване на

екосистемите“  (02.22.01),  за  нуждите  на  Изследователска  група  „Кръвни  паразити  по

птиците“, отдел „Животинско разнообразие и ресурси“ на Института по биоразнообразие

и екосистемни изследвания при БАН, обявен в Държавен вестник, бр. 89 от 17.11.2015 г.

1. Общи данни за получените материали по конкурса

За участие в обявения конкурс за „Професор“ документи е представил само един

кандидат – доц. д-р Павел Зехтинджиев, служител в секция „Биоразнообразие и екология

на  паразитите“  към  отдела  „Животинско  разнообразие  и  ресурси“  в  ИБЕИ,  БАН.

Процедурата по разкриване и обявяване на конкурса е спазена. Кандидатът е представил

Заявление за допускане до участие в конкурса (Вх. № 1516-НО-05-06/4.12.2015 г.) с опис

на  представените  12  документа  и  материали.  Приложеният  комплект  материали  по

конкурса (копия от дипломи, свидетелства,  списъци, справки, служебни бележки и др.),

както и оригинали и копия на научните трудове на кандидата по профила на конкурса, са

представени на хартиен и електронен носител. Те са подготвени съобразно изискванията

на  Закона  за  развитие  на  академичния  състав  в  Република  България  и  Правилника  за

неговото приложение  и са в съответствие с изискванията  на Научния съвет на ИБЕИ,

БАН.

Кандидатът е представил за конкурса общо 62 научни труда, от които: автореферат

– 1  бр.;  статии  в  чуждестранни списания,  включени в  “Science Citation Index” 33 бр.;

статии в чуждестранни списания, невключени в SCI – 9 бр.; статии в български списания,

невключени в SCI – 3 бр.; статии в тематични сборници - 6 бр.; глави и части от книги – 10

бр.,  от  които  8  в  „Атлас  на  гнездящите  птици  в  България“.  От  представените  научни

трудове 3 са във връзка с дисертацията на кандидата за придобиване на образователната и

научна  степен  „Доктор“,  39  са  във  връзка  с  неговата  хабилитация  и  заемането  на

академичната длъжност „Доцент“ и 20 са публикувани след хабилитирането му през 2011

г. и са във връзка с настоящия конкурс. Прави впечатление, че в списъка не фигурират 4

колективни статии на автора, включени в новото издание на „Червена книга на Република

България“, в 3 от които доц. Зехтинджиев е първи автор (Червен ангъч (Tadorna ferruginea)

– с. 73, Голяма дропла (Otis tarda) – с. 86, Индийско шаварче (Acrocephalus agricola) – с.
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199 и Речен цвъркач (Locustella fluviatilis) – с. 282). В допълнение към научните трудове

кандидатът  е  представил  и  списък  със  17  онлайн  публикувани  научно-приложни

разработки,  които  са  свързани  основно  с  мониторинг  и  експертни  оценки  върху

миграцията  и  размножаването  на  птиците  в  Североизточна  България  и  най-вече  на

територията на новоизградените Ветроенергийни комплекси в този район. Първите 8 от

тях са свързани с хабилитирането на кандидата, а тези с поредни №№  9-17  са във връзка

с настоящия конкурс. 

Представените  20  научни  статии  на  кандидата  след  неговата  хабилитация  са

публикувани  на  английски  език  в  16  реномирани  международни  списания  с  импакт

фактор. Трябва да се отбележи, че за по-малко от 5 години след хабилитирането си, доц.

Зехтинджиев  успява  да  покрие  критериите  за  заемането  на  академичната  длъжност

„Професор“, публикувайки годишно по 4-5 статии в списания с импакт фактор, което е

несъмнено доказателство за това, че той е много активен и продуктивен изследовател.

Свидетелство  за  значимостта  и  високото  равнище  на  изследванията  на  доц.

Зехтинджиев  е  фактът,  че  всичките  публикации  след  хабилитирането  му  и  повече  от

половината от научните му статии (33) са публикувани в престижни международни научни

списания  с  импакт  фактор:  Science (IF=33.611),  PLoS  ONE (IF=4.09/3.73),  Oecologia

(IF=3.248,  Infection,  Genetics  and  Evolution (IF=3.015),  Journal  of  Experimental  Biology

(IF=3.002),  Medical  and  Veterinary  Entomology (IF=2.86),  Parasitology (IF=2.355),

Parasitology  Research (IF=2.327/2.098),  Ecology  and  Evolution (IF=2.32),  Experimental

Parasitology (IF=1.638),  Canadian  Journal  of  Zoology (IF=1.498),  Systematic  Parasitology

(IF=1.336),  Journal  of  Parasitology (IF=1.321),  Ethology,  Ecology  & Evolution (IF=1.103),

Zootaxa (IF=1.06), Acta Parasitologica (IF=0.965). 

Всичките 20 научни публикации на доц. Зехтинджиев след хабилитацията му за

„Доцент“ са в съавторство, както с български, така и с чуждестранни специалисти. Но това

е разбираемо, като се има предвид разнообразния и многоаспектен характер на научната

област,  в  която  са  съсредоточени  изследванията  на  кандидата.  От  друга  страна  това

показва,  че той е признат специалист и търсен съавтор, който притежава необходимите

качества за успешна работа в екип и се ползва с доверието и уважението на своите колеги. 

Научната продукция на доц. д-р П. Зехтинджиев, както в количествено, така и в

качествено отношение е много солидна и напълно отговаря на изсикванията на ЗРАСРБ и

на НС на ИБЕИ, БАН за заемането на академичната длъжност „Професор“. 

2. Кратки биографични данни и кариерно развитие на кандидата

Павел  Зехтинджиев  е  роден  на  22.08.1968 г.  в  гр.  Димитровград.  През  1990 г.

завършва висше образование в Русия, в Биологическия факултет на Санкт-Петербургския

университет,  специалност биология и квалификация биолог-зоолог.  През  периода 1990-

1991 г.  отбива задължителна военна служба,  а  след това в продължение на две години

работи като учител по биология. От 1993 г. постъпва на работа в Института по зоология

при  БАН,  където  работи  последователно  като  научен  сътрудник  III ст.  (1993-1999  г.),

научен сътрудник II ст. (1999-2001 г.) и  научен сътрудник I ст. (2001-2009 г.). През 2001 г.

2



защитава  дисертация  за  придобиване  на  образователната  и  научна  степен  „Доктор“  на

тема  „Нощна  миграция  на  птиците  в  България“,  с  научен  консултант  проф.  Казимир

Болшаков  от  Русия.  От  2001  г.  до  октомври  2009  г.  доц.  Зехтинджиев  е  завеждащ  на

Биологичната  експериментална  база  „Калимок“,  където  се  осъществява  изкуствено

развъждане и разселване на някои редки и застрашени от изчезване видове птици, а също

така  се  провеждат  и  редица  експерименти  за  поведенческите  реакции  при  птиците  и

изследвания  върху кръвните паразити  по тях.  От октомври 2009 г.  до  2011 г.  е  главен

асистент  в  Института  по  зоология/  Института  по  биоразнообразие  и  екосистемни

изследвания, БАН. От 2011 г. е доцент по „Екология и опазване на екосистемите“ в ИБЕИ-

БАН, която академична длъжност заема и в момента.

Съществена роля за развитието на д-р Зехтинджиев като специалист-зоолог имат

неговите  многобройни  международни  контакти  и  разработването  на  съвместни  научни

проекти  с  водещи  специалисти  от  Швейцария,  Швеция,  Литва  и  Полша,  както  и

специализациите  му  във  водещи  научни  центрове  като  Швейцарския  орнитологичен

институт (2001 г., 3 месеца), Станцията за изследване миграцията на птиците, Полша (2003

г., 1 месец) и Университета в Лунд, Швеция (2007 г., 6 месеца). От съществено значение за

развитието на кандидата е и натрупания голям полеви опит като опръстенител с над 20 000

опръстенени птици в България, Русия, Италия и Мароко. Той е и лицензиран опръстенител

на  SEEN  (South  East  European  bird  migration  Network). Членува  в  Европейския

орнитологичен съюз и в Българското орнитологично дружество.

Към момента на подаване на документите по конкурса доц. Павел Зехтинджиев е

на 47 години, а общият му трудов стаж по специалността е 22 години, 8 месеца и 6 дни,

като  цялата  професионална  дейност  на  кандидата  е  тематично  свързана  с  обявения

конкурс.

3. Основни направления  в  изследователската  работа  на кандидата  и най-

важни научни приноси

Доц.  Зехтинджиев  е  специалист  с  ясно  очертан  научен  профил,  чиито  научни

интереси са в областта на екологията, етологията и опазването на птиците и в изучаването

на кръвните едноклетъчни паразити по тях. Изследванията върху птиците са насочени към

изучаване  на  миграцията  и  свързаните  с  нея,  ориентация,  поведение  и  физиологично

състояние  на  птиците;  изследвания  на  популационната  структура  на  редица  видове

врабчоподобни птици; изследвания в областта на консервационната биология, отнасящи се

към   опазването  и  реинтродуцирането  на  застрашени  от  изчезване  видове  птици.

Успоредно  с  това  доц.  Зехтинджиев  води  задълбочени  изследвания  и  върху  кръвните

едноклетъчни  паразити  (хемоспоридиите)  по  птиците  и  проследява  взаимовръзката

паразит-гостоприемник и влиянието на опаразитяването върху поведенческите реакции,

физиологичните промени и преживяемостта на опаразитените птици. Най-общо може да

се каже, че до хабилитацията на кандидата преобладаващата част от научните му трудове

(33 от общо 42) са свързани с изследвания на различни аспекти от екологията на птиците,

докато  след  хабилитирането  му  се  наблюдава  акцентиране  върху  изследванията  на

3



едноклетъчните  кръвни  паразити  и  свързаните  с  паразитемиите  физиологични  и

поведенчески промени в птиците-гостоприемници (14 от 20-те представени публикации са

в тази насока). 

От представените научни трудове на кандидата, тези до № 42, са били обект на

оценка при хибилитирането на д-р Зехтинджиев и поради това няма да бъдат обект на

детайлно разглеждане, но ще ги включа при представянето на цялостната характеристика

на приносите и постиженията на кандидата. В противен случай, някои от направленията, в

които  кандидатът  е  работил  интензивно  преди  хабилитацията  си  и  има  съществени

постижения и научни приноси,  би трябвало незаслужено да се пропуснат,  само защото

след това той е съсредоточил усилията си в друга насока и няма нови публикации в тези

направления.

По-важните научни приноси и постижения на доц. П. Зехтинджиев могат  да бъдат

представени в същите направления, които той е посочил в справката за най-важни научни

приноси,  но базирайки се на преобладаващата тематика в публикационната  дейност на

кандидата след хабилитацията (70% от статиите) и на данните от оценката на научната му

продукция,  изразена най-вече в цитируемостта  на  отделните  работи,  ще си позволя да

променя  реда  на  представяне  на  приносите,  тъй  като  съвсем  ясно  се  вижда,  че

изследванията  на  автора  върху  кръвните  едноклетъчни  паразити  (хемоспоридиите)  по

птиците са намерили значително по-голям отзвук сред международната научна общост,

като  20  публикации  на  тази  тематика  са  цитирани  общо  166  пъти  (77  %  от  всички

цитирания).

Приноси в изучаването на кръвните едноклетъчни паразити (Haemosporida)

при птиците

1. На първо място заслужава да се отбележи едно от върховите научни постижения

в  досегашната  дейност  на  доц.  Зехтинджиев,  свързано  с  неговите  изследвания  върху

паразитните  инвазии  от  хемоспоридии  по  птиците  и  физиологичните  последствия  от

заболяването  за  птицата  гостоприемник.  Чрез  използването  на  оригинално

експериментално изследване и съвременни молекулярни методи е доказано значението на

маларията  като  патоген,  действащ  чрез  скрити  генетични  механизми,  които  водят  до

ускорено скъсяване на теломерите и влияят върху жизнеността, както на заразените птици,

така и на тяхното поколение. Получените резултати от тези изследвания са публикувани

съвместно с шведски специалисти в едно от най-престижните научни списания в света -

Science (45). 

2.  Съществен  научен  принос  с  фундаментално  значение  е  откриването  и

описването на 4 нови кръвни едноклетъчни паразита: Plasmodium (Novyella) ashfordi – от

тръстиковото шаварче (4), Haemoproteus (Parahaemoproteus) homovelans – от сивия кълвач

(51),  Haemoproteus (Parahaemoproteus)  concavocentralis –  от  черешарката  (51)  и

Plasmodium polymorphum – от полската чучулига (58).
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3. Фундаментален принос в изясняването на таксономията на хемоспоридиите е

направената връзка между морфологичните описания на видовете с определени генетични

маркери,  като  са  идентифицирани  поредица  от  генетични  линии  и  съответните  им

морфологични видове (4, 5, 46, 52, 54, 55).

4.  Чрез  експериментални  изследвания  на  различни  видове  местни  и  прелетни

птици  са  установени  фазите  на  развитие  на  отделните  видове  малария  в  техните

гостоприемници, динамиката на паразитемиите и последствията от паразитните инвазии

от хемоспоридии върху физиологията и поведенческите реакции на птиците (6, 44, 49, 60).

5.  Въз  основа  на  микроскопски  изследвания  и  молекулярен  анализ  е  описано

видовото разнообразие на хемоспоридиите в различни видове врабчоподобни птици от

България  и  Югоизточна  Европа  и  е  показано  голямото  разнообразие  на  техните

митохондриални ДНК линии (3,  8,  12,  54).  Съществен  е  приносът  и  в  изучаването  на

генетичното  разнообразие  на  хемоспоридиите  по  птици  от  слабо  проучени  в  това

отношение райони от света, като Китай и Малайзия (46, 55). 

6.  Чрез  използването  на  молекулярни  маркери  за  установяване  наличието  на

хемоспоридни паразити в техните преносители - комарите от род   Culicoides, както и за

установяване на гръбначния източник на хранителен ресурс за тези комари, са изяснени

трансмисивния потенциал на куликоидите и специфичността на хемоспоридиите от род

Haemoproteus спрямо техните преносители (47, 48, 53). 

7. На базата на сравнително изследване върху кръвните хемоспоридни паразити на

полската  чучулига  (Alauda arvensis) от  различни  популации  в  Италия  и  Холандия  е

установено голямо разнообразие на тези паразити и е направено заключение, че птичата

малария е важен екологичен фактор, който лимитира числеността на този вид (15). 

8.  Чрез  експериментално  заразяване  на  тръстикови  дроздове  (Acrocephalus

arundinaceus)  с  две  генетични  линии  на  Plasmodium relictum и Plasmodium ashfordi са

изяснени  важни  страни  от  развитието  на  инвазиите  и  е  установено  отрицателното

въздействие на кръвните едноклетъчни паразити върху физиологията и имунната система

на заразените птици (6).

Безспорно посочените по-горе приноси имат основно фундаментален характер, но

като  се  вземе  предвид,  че  хемоспоридиите  са  патогени  и  много  често  оказват  пряко

негативно въздействие върху техните гостоприемници, то несъмнено тези приноси имат и

практически  интерес във  връзка  с  консервационната  биология  и  опазването  на  редки

видове диви птици в България.

Приноси в областта на екологията, етологията и опазването на птиците

1.  Съществен  научен  принос  са  получените  резултати  от  многогодишните

изследвания на доц. Зехтинджиев върху нощните миграции на птиците, като са установени

основните  миграционни  посоки,  височината  на  прелета,  ориентацията  на  птиците  при

нощната им миграция, средната плътност на мигриращите птици и някои морфологични и
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поведенчески адаптации при далечните транс-сахарски мигранти (2, 11, 20, 25, 28, 43, 50,

56).

2. В резултат на дългогодишни изследвания върху видовия състав, фенологията на

прелетите и физиологичното състояние на мигриращите птици са установени сроковете на

прелет,  подредбата на видовия състав и характерните особености на мигриращите през

територията на България и Балканския п-в масови видове врабчоподобни птици и на тази

основа е определено значението на територията  на България като екологичен фактор в

реализацията на сезонните миграции на най-масовити видове насекомоядни птици в Евро-

Африканската миграционна система. Установени са сроковете на формиране на местните

гнездови  популации  при  типичен  вид  далечен  мигрант  –  тръстиковото  шаварче

(Acrocephalus arundinaceus) (10, 23, 24). 

3.  Чрез  експериментални  изследвания  върху  ориентацията  и  поведението  на

птиците и използване на специални ориентационни клетки е установено миграционното

направление на два вида далечни мигранти с различни райони на зимуване – български

популации на крайбрежно шаварче  (A.  schoenobaenus) и индийско шаварче (A.  agricola).

Установени  са  унаследени  посоки  на  есенна  миграция  при  индийското  шаварче,  като

резултатите  показват  последователна  промяна  на  посоката  на  миграция,  описваща

историческата експанзия на ареала на вида от Азия към Европа (11, 13, 21, 57).

4.  Значими  са  приносите  на  доц.  Зехтинджиев  и  в  проучванията  на

популационната  структура  на  различни  видове  врабчоподобни  птици.  В  резултат  на

изследвания върху популационната структура на тръстиковото шаварче  (A. arundinaceus)

са установени хаплотипното разнообразие и степените на сходство на популации от цяла

Европа и Азия. На базата на генетичен анализ на митохондриални гени и микросателитни

маркери са  получени сведения за  времето на експанзия  на различните  популации и са

установени закономерностите,  свързани със следледниковия период на разпространение

на вида (7). На базата на анализ на генетичната популационна структура на индийското

шаварче  (A.  agricola) са  получени  резултати  за  историческата  експанзия  на  вида,

съпроводена с генетични процеси в отделните популации, и е направена оценка за ролята

на малки изолирани популации за опазването на биологичното разнообразие в условията

на динамични промени в климата (14). Проучена е популационната генетична структура и

на  тръстиковия  цвъркач  (Locustella luscinioides) и  въз  основа  на  това  е  направен

филогенетичен анализ (59).

5.  Съществени  приноси  има  и  в  проучаванията  на  папуаските  пингвини

(Pygoscelis papua) в различни части от ареала на вида в Антарктика. Разработен е метод за

полово определяне на индивидите по комплексен индекс от дължината на клюна, крилото

и  телесното  тегло.  Чрез  използване  на  съвременен  метод  за  дигитално  заснемане  на

колониите  на  птиците  е  установено  тяхното  разпределение  и  числеността  на  вида.

Установени са различия в оцветяването на клюна при индивидите от различни части от

ареала и този белег е предложен за популационен маркер при папуаските пингвини. На

базата на генетичния полиморфизъм в популациите на папуаските пингвини са установени

6



3  подвида  с  идентична  външност,  но  с  голяма  генетична  дистация  и  поведенчески

различия и въз основа на тези различия те са предложени за видове двойници (17, 29, 31,

32, 61).

6.  Получените  резултати  от  изследванията  на  доц.  Зехтинджиев  върху

съвременния статус,  числеността, гнездовите находища и екологията на редица редки и

застрашени от изчезване видове птици като червения ангъч (Tadorna ferruginea), голямата

дропла (Ottis tarda) и белооката потапница (Aythya nyroca) са съществен принос в областта

на консервационната биология и опазването на биоразнообразието. Тези проучвания имат

и научно-приложно значение, тъй като получените от тях резултати са научната основа за

практически дейности по опазването на посочените видове (18, 19, 27, 33-36).

7. Към научно-приложните приноси на кандидата в областта на консервационната

биология  се  отнасят  и  посочените  от  него  17  научно-приложни  разработки,  които  са

свързани основно с мониторинг и експертни оценки върху миграцията и размножаването

на  птиците  в  Североизточна  България  и  най-вече  на  територията  на  новоизградените

Ветроенергийни комплекси в този район.

4. Отражение на научните публикации в литературата

Кандидатът  е  представил  справка  за  цитирания  на  цялостната  му  научна

продукция,  според  която  33  от  трудовете  му  са  цитирани  общо  228  пъти  в  научни

публикации, книги и дисертации на български и чуждестранни автори. Според справката

51 от цитиранията са свързани с хабилитирането на доц. Зехтинджиев, а 177 от цитатите са

в  трудове,  издадени  след  неговата  хабилитация.  Някои  от  публикациите  на  кандидата,

публикувани в международни списания с  IF,  са намерили широк отзвук и са цитирани

около и над 20 пъти всяка от тях (II.A.6 – 27 цитата,  II.A.12 – 24, II.A.5 – 19, II.A.4 – 18,

III.45 – 17). Прави впечатление, че най-цитираните статии на доц. Зехтинджиев се отнасят

главно до изследванията му върху кръвните паразити по птиците, чрез използването на

съвременни молекулярни методи. 

При прегледа на представените цитирания бяха открити 3 скрити автоцитата (№№

129, 146, 154) и 9 цитирания, които са дублирани (№№ 113-121 са повторение на №№ 42-

50). Поради това приемам, че тези 12 цитата, отнасящи се за периода след хабилитирането

на кандидата,  трябва да отпаднат и реално общият брой на цитиранията е 216. Според

типа на цитиращите публикации те се разпределят както следва: 174 цитирания в списания

с импакт фактор,  31 -  в чуждестранни списания без  IF,  8 -  в дисертации (от тях  5 от

чуждестранни автори), 2 - в книги и 1 - в магистърска дипломна работа (от чуждестранен

автор).

От така представената справка прави впечатление големият брой на цитиранията в

списания с IF (174), от които 30 са преди хабилитирането и 144 – след него. Списанията с

IF, в които са цитирани научните статии на кандидата са над 30, между които множество

авторитетни списания като Ecology and Evolution, Experimental Parasitology, Global Change

Biology,  International Journal of Parasitology, Journal of Evolutionary Biology,  Medical and

Veterinary Entomology,  Molecular Ecology, Organisms, Diversity and Evolution, Parasitology
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Research,  Parasites  &  Vectors, PLoS  ONE и  др. Трябва  да  се  отбележи,  обаче,  че

цитиранията  на  трудовете  на  кандидата  в  списания  с  IF е  значително  по-голям  от

посочения,  тъй като голяма част  от  цитиранията,  които  не  са  включени в този  списък

реално са в списания с IF (Tropical Animal Health and Production – 14; Preventive Veterinary

Medicine – 16, 27; Zoosystema – 26; Eco Health – 18; International Journal for Parasitology –

23; Veterinary Research – 55; Parasite Immunology - 66; Behavioral Ecology and Sociobiology

- 96;  Malaria Journal – 108;  Pesquisa Veterinária Brasileira – 109, 157;  Scientific Reports –

140; Global Change Biology – 143).

Приведените данни за цитируемостта на научните трудове на доц. Зехтинджиев са

сериозно доказателство за неговата известност в международната  научна общност и са

показателни  за  значимостта  на  научната  проблематика  и  качеството  на  резултатите  от

неговата научна дейност. Цитиранията надхвърлят няколкократно изискванията на ЗРАСРБ

и на възприетите в ИБЕИ критерии за заемането на академичната длъжност „Професор“

(общо 80 цитирания, от които 40 в списания с IF).

5. Участие в научни проекти

Към представените документи по конкурса няма отделна справка за всички проекти ,

в които доц. Зехтинджиев е участвал, но в автобиографията си кандидатът е посочил, че е

бил ръководител на 4 научни проекта, финансирани от български и чуждестранни фондове

и организации: 1 - от Швейцарския орнитологичен институт, 1 - от Университета в Лунд

(Швеция), 1 – от ПУДООС (МОСВ) и 1 – от Фондация Льо Балкан. Посочени са и три

проекта,  в  които  доц.  Зехтинджиев  участва  в  момента,  всичките  финансирани  от

чуждестранни фондове: 1 - от Швейцарски фонд за научни изследвания (Swiss Science

Foundation), 1 - от Швейцарския орнитологичен институт и 1 – от Шведски научен фонд

(Carl Tryggers Foundation). Ръководството  и  активното  участие  на  доц.  Зехтинджиев  в

разработването  на  тези  проекти  е  резултат  от  дългогодишното  му  ползотворно

сътрудничество  с  водещи  специалисти  от  престижни  изследователски  институции  от

Швеция,  Швейцария,  Литва  и  др.  и  е  доказателство  за  неговите  качества  и умения  да

ръководи научни изследвания в областите на неговите научни интереси.

6. Роля на кандидата за подготовката и обучението на млади кадри

От представената документация по конкурса се вижда, че доц. Зехтинджиев е бил

научен консултант на двама успешно защитили докторанти (Д. Димитров – 2011 г. и А.

Бобева – 2014 г.), а в момента е научен ръководител на други двама докторанти (С. Пеев и

К. Иванова) и научен консултант на един (М. Маринов). И петте посочени докторантури са

„редовни“, а тематиката им е насочена към изследване на кръвните паразити по птиците, с

акцент  върху  молекулярно-биологичните  изследвания.  Освен  това  той  е  бил  и  научен

ръководител на 4 успешно защитени магистратури в Биологическия факултет на СУ „Св.

Кл.  Охридски“.  Приносът  на  доц.  Зехтинджиев в  подготовката  на млади научни кадри

заслужава само адмирации, тъй като за сравнително кратък период от време той успя да

привлече  и  обучи  голям  брой  млади  изследователи  и  да  сформира  една  от  най-

перспективните изследователски групи в ИБЕИ. 
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Кандидатът  е  посочил  в  справката  за  преподавателска  дейност  само  35  часа

лекции по  „Молекулярни методи в екологията“ и  проведен практикум за  практическо

приложение  на  методите  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.). Вероятно тази справка не е съвсем

изчерпателна, тъй като със сигурност знам за още 30 часа лекции на доц. Зехтинджиев в

друг  специализиран  курс за  докторанти  -  “Съвременни  методи  за  оценка  на

фаунистичното разнообразие – молекулярни подходи“, проведен през 2011 г., в рамките на

проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“. 

7. Критични бележки

1. Приложените  копия  на  трудовете  не  са  номерирани  и  подредени,  както  в

представения списък с нучните трудове на кандидата.

2. Представеният  списък  на  цитиранията  е  доста  разбъркан  и  няма  някаква

закономерност в подреждането на цитираните работи на кандидата.

3. Девет цитирания  (от 113 до 121) са повторения на цитати №№ 42-50.

4. Цитати №№ 129, 146, 154 са скрити автоцитати.

5. За цитат № 94 не е посочена никаква статия, а цитат № 145 е грешно посочен.

6. В справката  за  най-важните  научни приноси  има много  несъответствия  между

посочените номера на статии към отделните приноси и съответните публикации в списъка

на научните трудове (т.напр. на стр. 2 №№ 16 и 17 не се отнасят за червения ангъч, № 24

не е за дроплата, № 26 не е за дигитално заснемане на пингвини от о-в Ливингстън, № 29

не е за оцветяването на клюна  и т.н.).

7. В приложения списък с цитирания някои от посочените цитиращи работи (№№

55, 108, 111,  156) са с непълна библиография – не са посочени всички автори на тези

статии, което възпрепятства рецензентите при проверката за скрити автоцитати.

Бих искал да отбележа, че тези бележки са главно от технически характер и до

известна степен затрудняват работата на рецензентите, но по никакъв начин не влияят на

направените по-горе заключения за значимостта и високото равнище на изследванията на

доц. Зехтинджиев.

8. Заключение

Комплексната оценка на дейността на доц. д-р П. Зехтинджиев убедително показва,

че  неговата  кандидатура  за  заемане  на  академичната  длъжност  „Професор“   напълно

отговаря  на  изискванията  на  ЗРАСРБ,  Правилника  за  прилагането  му  и  специфичните

критерии на Научния съвет на ИБЕИ – БАН за заемането на тази длъжност. Кандидатът се

явява на конкурса с изключително стойностна научна продукция, за което свидетелстват

големия брой публикации и цитирания в едни от най-реномираните научни списания. 

Всички изложени по-горе факти ми дават основание да дам положителна оценка за

кандидатурата на доц. Зехтинджиев и с пълна убеденост да препоръчам на уважаемите

членове на Научния съвет на ИБЕИ - БАН да подкрепят избора на доц. д-р П. Зехтинджиев
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на академичната длъжност „Професор“ в професионално направление 4.3. Биологически

науки, по научната специалност „Екология и опазване на екосистемите“.

София, 18.03.2016 г.

Подпис:

/доц. д-р Милчо Тодоров/
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