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СТАНОВИЩЕ

Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ в професионалното
направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Екология и опазване на
екосистемите“(02.22.01), обявен в Държавен вестник, бр.36/13 05. 2016г.

От:  Доц. Галина Симеонова Радева,  дб, Институт по молекулярна биология „ Акад. Р.
Цанев“,  БАН,  определена  съгласно  Заповед  Nº 117/22.07.2016  г. на  Директора  на
Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания-БАН за член на научното
жури.

За участие в обявения конкурс по посочената по-горе специалност ( за нуждите
на  секция  „Функционална  екология  и  биоресурси  на  морски  и  крайбрежни
екосистеми“  на  Отдел  „Водни  екосистеми“  в  Институт  по  биоразнообразие  и
екосистемни изследвания-БАН) е подал документи единствено гл. ас. д-р ВЕНЦИСЛАВ
КОСТАДИНОВ КАРАМФИЛОВ.

1. Кратко представяне на кандидата

Гл. ас. д-р Венцислав Костадинов Карамфилов завършва висшето си образование
като магистър в Биологическия факултет на Софийския Университет „Св. Кл. Охридкси“
през 1983 г., специалност „Хидробиология“. Защитил е дипломна работа на тема: „Темп
на  нарастване  и  възрастова  структура  на  рибни  популации  от  р.  Дунав“  с  научен
ръководител  д-р  Б.  Маринов.  През  1990  г.  защитава  докторска  дисертация
„Сулфатредукция  в  седиментите  на  литоралната  зона  на  крайбрежни  морски
екосистеми“ в Института по екология на БАН под ръководството на проф. Георги Дечев.
Д-р Карамфилов е бил гостуващ изследовател в известната Plymouth Marine Laboratory
на Университета Бристол, Великобритания (1993 – 1994 г.).

Професионалната кариера на д-р Карамфилов преминава изцяло в Института по
екология  (понастоящем Институт  по  биоразнообразие  и  екосистемни  изследвания
(ИБЕИ),  последователно  като  научен  сътрудник  II ст.  и  I ст.,  главен  асистент  и
ръководител на Лаборатория по морска екология към секция „Функционална екология
и биоресурси на морски и крайбрежни екосистеми“.

Основни направления в научно-изследователската му работа са: функционирането
на  крайбрежни  морски  екосистеми,  екологична  оценка  на  въздействието  на
ксенобиотици върху морската среда, молекулярни подходи и методи за изследване на
бактериалните  съобщества  в  крайбрежни  морски  екосистеми,  разработване  и
приложение  на  индекси  за  оценка  на  екологичното  състояние  на  крайбрежни
повърхностни  водни  тела  и  морски  местообитания,  картиране  на  морски
местообитания.
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2. Общо описание на научната продукция.

Съгласно Правилника за развитието на академичния състав на ИБЕИ, за участие в
настоящия  конкурс  д-р  Карамфилов  се  представя  с  общо  30  научни  труда  и  1
автореферат на дисертация. Три от публикациите са включени в докторската му работа.
След това има публикувани 27 статии, от тях в списания с импакт фактор са посочени 13
броя (общ импакт фактор над 32) и 14 бр. в реферирани списания без импакт фактор.
Според ISI Web of Knowledge за забелязани 53 цитирания (h-индекс=4). 

3. Научно-изследователска дейност.

В обобщение, наукометричните данни за качеството и продуктивността на гл. ас. д-
р Карамфилов представляват много добър атестат за неговата научна квалификация и
активност. Общото впечатление от прегледа на публикациите на д-р Карамфилов е, че
са изпълнени на високо професионално ниво. Те съдържат редица приноси, свързани с
екологията  на  морските  екосистеми,  по-важните  от  които  накратко  бих  отбелязала
както следва: 

-Установени  са  доминантните  асоциации  и  видове  макроводорасли  в  Южното
Черноморие  (района  от  н.  Емине  до  р.  Резовска).  Описано  е  пространственото
разпространение на местообитание „Рифове“ (1170, Натура 2000) и е приложен индекс
за оценка на екологичното им състояние; 

-Установен  е  първият  и  най-голям  масов  фитопланктонен  цъфтеж,  т.  нар.  „червен
прилив“, механизмите  на  иницииране  и  терминиране  на  червените  приливи  в
черноморското крайбрежие;

-Подобрени са методи за определяне на ключови процеси при функционирането на
крайбрежни  морски  екосистеми:  бактериална  сулфатредукция,  измерване
концентрацията  на  разтворени  сулфидни  йони  в  седиментни  ядки,  за  изчисляване
реалните  скорости  на  първична  продукция  на  фито  и  бактериопланктонното
съобщество;

-Разработени са два газ-хроматографски метода за определяне на ниски концентрации
на  органофосфорни  пестициди и  за  определяне  на  полиароматни  въглеводороди  с
мас-селективна детекция в морски води; 

-Предложени са молекулярни подходи и методи за идентифициране на бактериални
съобщества,  замърсени  с  нефтопродукти  и  бърз  мониторингов  тест,  установяващ
санитарния статус на крайбрежни морски води към патогенни микроорганизми.

Д-р  Карамфилов  със  своите  публикации  има  и  приноси  на  национално  ниво  с
експертна дейност, свързана с открити пропуски в няколко дескриптора от Рамковата
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Директива за водите (РДВ) и Рамковата Директива за морската стратегия (РДМС) на ЕС
касаещи: биологичното  разнообразие,  морските  хранителни  мрежи  и  морските
отпадъци, подводен шум и други форми на енергия. Също така като експерт със своите
изследвания  д-р  Карамфилов  е  направил  и  препоръки  за  подобряване  на  горе-
посочените  дескриптори.  Една  от  най-значимите  е  включването  на  микробните
съобществата като компонент при откриване ефектите на антропогенен натиск и за
оценка на статуса на морската околна среда. Не на последно място е и участието му в
глобална координирана кампания за пробонабиране от Черно море за метагеномно
мегасеквениране  и  анализ  на  състава  и  функционалните  особености  на  морските
бактериални съобщества.

Резултатите  от  изследванията  на  д-р  Карамфилов  са  докладвани  на  18
международни и национални конференции. Той е бил научен ръководител на двама
дипломанти и научен консултант на един докторант. 

Д-р Карамфилов има активна дейност по научни проекти. Само през последните
7 години е бил ръководител на работни пакети и задачи в общо 5 международни и 4
национални  проекта.  Тематиката  на  проектите,  в  които  участва  е  в  съответствие  с
тематиката на настоящия конкурс.

Накрая  бих  искала  да  изразя  и  личните  си  впечатления  за  д-р  Карамфилов,
който познавам още от студенските години в Биологическия факултет. След това имах
възможността на работим заедно по съвместен проект и имам отлични впечатления за
него като ерудиран учен, професионалист, коректен колега и добър приятел.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въз основа на направения анализ на научната и научно-приложната дейност на
кандидата считам, че тя е значителна и изпълнена на високо професионално ниво.Това
ми  дава  основание  да  оценя  положително  цялостната  му  дейност,  която  напълно
отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и критериите на ИБЕИ-БАН. Убедено препоръчвам
на уважаемото Научно жури и Научния съвет на ИБЕИ на БАН да избере д-р Венцислав
Карамфилов  за  доцент  по  специалността  „Екология  и  опазване  на  екосистемите“  в
Отдел „Водни екосистеми“, секция „Функционална екология и биоресурси на морски и
крайбрежни екосистеми“ в Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания-
БАН.

13.10.2016 г.                                                                                      Член на научното жури:

Гр.София                                                                                              /доц. Г. Радева, дб/
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