
Вх. № 1248 - НО-05-06/ 12.10.2016 г.

До Председателя на Научното жури, 

Назначено със Заповед № 117/22.07.2016 г. 

За провеждане на конкурс за доцент по научна 

специалност 02.22.01 "Екология и опазване на 

екосистемите"

С T А Н О В И Щ Е

Относно: Конкурс за получаване на научното звание “ДОЦЕНТ ”

от доц. дбн Маргарита Стоянова Камбурова, Институт по микробиология, БАН

 

1. Информация за конкурса

В обявения конкурс за “доцент ” по научното направление 4.3. биологически науки,

специалност  02.22.01 "Екология и опазване на екосистемите" (ДВ бр.  36/13.05.2016)   за

нуждите  на  секция  "Функционална  екология  и  биоресурси  на  морски  и  крайбрежни

екосистеми", отдел "Водни екосистеми", ИБЕИ, БАН, като единствен кандидат се е явил гл.

ас.  д-р Венцислав Карамфилов от  същата секция.  Представената  за участие в  конкурса

документация е редовна и изготвена съгласно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника  за

заемане на академични длъжности в ИБЕИ, БАН.

2. Кратка информация за кандидата

Д-р  Карамфилов  започва  работа  като  Специалист-биолог  в  Лаборатория  по  морска

екология през 1983 г., в периода 1986-1990 г. e редовен докторант в същата лаборатория, а

след успешна защита през 1991 г. е назначен за научен сътрудник в същата лаборатория. От

2010 г. до сега е главен асистент и ръководител на Лаборатория по морска екология, секция

„Функционална екология и биоресурси на морски и крайбрежни екосистеми“, ИБЕИ, БАН,

като в периода 2012-2014 г.  е  и.д.  Ръководител на секция  „Функционална екология“.  В
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периода 1993-1994 г. е гостуващ изследовател (Leverhulme Trust fellow) , Plymouth Marine

Laboratory, Bristol University, Великобритания. 

3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност 

В конкурса за доцент гл. асистент д-р Карамфилов представя списък с 30 научни

статии, като 27 от тях са след получаване на научната и образователна степен „Доктор” и са

обект  на  настоящето  становище.  От  тях  12  са  в  списания  с  ИФ  (десет  в  годината  на

отпечатване, и две са отпечатани в списания с ИФ преди въвеждане на показателя), като

общият ИФ е 32.94. Прави впечатление, че сновната част от събрания ИФ (24.14) се носи

от публикациите  на  автора от  последните пет  години (2012 до 2016)  в  консорциуми с

европейски учени, което е сигурно доказателство за неговото израстване и международен

авторитет. От публикациите без ИФ три са в списания без ИФ, седем са глави от книги и

пет са отпечатани в сборници в пълен текст от международни и национални конференции.

Допълнително е представен списък с участия в 18 научни прояви, от които 5 са в България

и 13 са в чужбина (Белгия, Испания, Италия, Полша, Румъния, Турция, Мароко). 

Съгласно  представения  списък  рецензираните  работи  са  цитирани  51  пъти,  от

които 38 пъти в списания с ИФ, осем пъти в списания без ИФ, три пъти в книги и веднъж в

дисертационен труд. 

4. Характеристика на научните трудове на кандидата. 

Работите  на  д-р  Карамфилов  са  инспирирани  от  актуални  български  и  европейски

проблеми в областта на морската екология. Те се характеризират както с фундаментален и

приложен научен принос, така и с методичен. Научната продукция демонстрира широкия

научен  интерес  на  кандидата  в  областта  на  проучване  влиянието  на  природните  и

антропогенни фактори върху основните компоненти на планктона. По време на интензивно

антропогенно  въздействие  в  района на  Бургаския  залив  от  Нефтокомбината  в  периода

1983-1993  г.  излизат  публикациите  за  влиянието  на  хроничното  замърсяване  с

нефтопродукти  върху  структурата  и  функцията  на  бактериалните  съобщества  в

крайбрежни морски седименти (№7,  10,  15,  17,  20,  25). Работите   върху процесите  на

самоочистването на седиментите от замърсители и в частност нефт и нефтени производни

включват изследване на зоните на активност на различните видове планктон и скоростта на

метаболитните  процеси  (4-6,  26).  Биодеградационният  потенциал  на  адаптираното



бактериално съобщество в замърсените с петрол утайки е демонстриран с идентифициране

присъствието на гени на хидроксилиращи диоксигенази с ароматен пръстен (10). Проучена

е пространствената  и годишна динамика на бактерио- и фитопланктона (20-24,  28,  29).

Друг актуален проблем на българското Черноморие, бързото увеличение на туристическите

зони,  определя  интереса  му  към  проучване  влиянието  на  друг  антропогенен  фактор,

непречистени канализационни води, върху развитието на фитопланктона (15, 20, 27). Като

ранни индикатори на антропогенния стрес в Черно море е установено, че могат да бъдат

използвани  сулфидното  и  азотно  съдържание  в  морската  трева,  увеличението  на

филаментозните водорасли,  изчезването  на  по-слабо  представени  видове  морска трева

(15), а за консервация на зоните със запазени популации са предложени специални мерки

(16). След присъединяването на България към ЕС той разглежда екологичните проблеми на

българския бряг на Черно море като част от Европейските проблеми. Авторът участва  в

голям  международен  консорциум,  проучващ  микробното  разнообразие  за  качествена

оценка на околната среда (11) и полезността от Рамковата Стратегия на ЕС за действията

на Общността в областта на политиката за морска среда с цел постигане и/или поддържане

на добро екологично състояние на европейските морета до 2020 (11, 13). Авторът участва в

инициирания по европейски проект глобален мега-секвенционен анализ в един и същи ден

с цел да се генерира огромно количество стандартизирани микробни данни за океаните

(14). 

В своите изследвания той прилага както стандартни химични, функционални и

молекулярно-биологични  методи  за  изследване  на  морската  среда,  така  и  нови  или

адаптирани съществуващи методи (6,  7,  8, 14, 19). Молекулярният анализ се прилага за

характеризиране структурата на бактериалните съобщества в седиментни проби, събрани

от чисти и замърсени с нефт или подложени на силно антропогенно въздействие места в

района  на  пристанища  Бургас  и  Созопол  (7,  9,  10,  17,  18).  Разработени  са  бързи

молекулярни методи за контрол на качеството на водата и анализ на присъствието на силно

патогенни бактерии с акцент върху микобактерии, във водни проби, събрани от Черно море

и язовир Искър (12). Адаптирани са методи за определяне на метаболитната активност на

фито-  и  бактериопланктон  с  белязан  въглерод  (19)  и  газ-хроматографски  методи  за

определяне концентрацията на ПАВ и ксенобиотици (6, 8). В конструирания лабораторен

модел тип  „Микрокосмос”  е  проследена  промяната  във  видовия  състав на  микробното



съобщество при замърсяване с ПАВ и е установено почти пълно загиване на естественото

микробно  съобщество  и  замяната  на  неговите  членове  с  нефт-разграждащи

микроорганизми (7, 18).

Заключение: Научното творчество на д-р Карамфилов напълно отговаря на изискванията

на  ЗРАСРБ,  Правилника  за  приложението  му,  както  и  покрива  всички  наукометрични

критерии за доцент, приети от НС на ИБЕИ – БАН/03.05.2011 г., изменени и допълнени на

заседание на НС от 20.03.2012 г. Той е международно признат специалист в областта на

морската екология, включваща биоразнообразието и динамиката на промяна на планктонни

съобщества  в  замърсени с  нефт и  от  антропогенни фактори райони,  разработването на

индикатори  за  замърсяването,  консервиране  на  застрашени  видове.  Въз  основа  на

отбелязаните  по-горе  приноси,  цялостната  документация  по  конкурса и  несъмнените

качества  на  работите  му  давам  положителна  оценка  за  участието  му  в  конкурса  и  с

убеденост подкрепям и предлагам на научното жури и НС на ИБЕИ, БАН да подкрепи

кандидатурата му за академичната длъжност „Доцент”. 

София Изготвил становището:

10.10.2016 Доцент дбн М. Камбурова


