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Р Е Ц Е Н З И Я

по конкурс за заемане на академична длъжност “Доцент” за нуждите на секция
"Функционална екология и биоресурси на морски и крайбрежни екосистеми ", в
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, по научна

специалност ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ (02.22.01), обявен в ДВ
бр. 36/13.05.2016 г., с единствен кандидат гл. ас. д-р ВЕНЦИСЛАВ КАРАМФИЛОВ

от проф. д-р Георги М. Даскалов, ИБЕИ-БАН

Кратки данни за кариерното развитие на кандидата

Д-р Карамфилов е завършил висше образование като магистър по хидробиология в СУ
“Св.  Климент Охридски”,  Биологически   факултет,  Катедра  по Хидробиология,  през
1983 г. През 1983 е започнал работа като специалист-биолог в Лаборатория по морска
екология, Научно Изследователски и Координационен Център по Екология и Опазване
на Околната Среда (НИКЦЕООС) - БАН. През 1986 – 1990 е бил редовен аспирант в
Лабораторията  по морска екология  на  Институт  по екология  –  БАН, като  през  този
период е подготвил дисертация на тема „Сулфатредукция в седиментите на литоралната
зона на крайбрежни морски екосистеми“. През 1990 е получил научната степен к.б.н. по
научна специалност Екология (02.22.01). През 1991 е назначен за научен сътрудник - в
секцията  по  Функционална  екология  на  Института  по екология  –  Институт  по
биоразнообразие и екосистемни изследвания, където израства до главен асистент, вече в
реформирания  Институт  по  биоразнообразие  и  екосистемни  изследвания  (ИБЕИ  –
БАН), където работи и понастоящем.

Основни направления, резултати и приноси в изследователската работа 

Приносите на д-р Карамфилов са с научен, научно-приложен и методически характер. 

Методически приноси

Кандидатът е работил в колектив, разработващ нови методи за изследване на скорости
на биологични процеси в морска среда (1, 2, 19).

Колективът  с  участие  на  д-р  Карамфилов е  разработил  нов  метод  за  определяне  на
скоростите  на  минерализация  на  14С-белязани  органични  субстрати  (глюкоза,
аминокиселини,  полиароматни  въглеводороди  и  др.)  от  бактериалните  съобщества  в
седиментни ядки (1). Прилага се отделяне на всеки слой от седимент в интервал от 1 см
в  отделен  инкубационен  съд  при  контролиране  на  експерименталните  условия
(парциално налягане на О2, рН, соленост) на средата. Впоследствие, методът е доразвит
и  приложен  за  определянето  и  на  скоростите  на  бактериална  сулфатредукция  в
крайбрежни седименти чрез използването на 35S-белязан Na2SO4  (2, 3, 30).

Разработен е метод, включващ сулфид-селективен микроелектрод с дебелина 3 мм за
директно измерване на концентрацията  на разтворени сулфидни йони в  ненарушени
седиментни ядки при отчитане на рН на средата (2). Методът е използван успешно за
определяне  на  ненарушени  профили  на  концентрациите  на  разтворени  сулфиди  в
пясъчни седименти на крайбрежната плитка зона (3, 30).



Разработен е метод за определяне на абсолютната активност на проби, получени при
филтруването на белязан с  14С фито- и бактериопланктон (19). Методът представлява
принос за решаването на проблеми при правилното изчисляване на реалните скорости
на първична продукция  на  фитопланктонното съобщество,  бактериална продукция  и
хетеротрофно  поглъщане  на  разтворени  органични  субстрати  от  планктонните
съобщества. Подходът е впоследствие приложен за решаване на научни задачи, описани
в трудове 4, 5, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

Функционално-екосистемни изследвания на крайбрежни  морски седименти 

Д-р  Карамфилов  е  изследвал  за  първи  път  пространственото  разпределение  на
скоростите на бактериална сулфатредукция в седименти по българското крайбрежие,
прилагайки радиоизотопния  метод  (3,  30).  Установил  е наличието  на  два  обособени
максимума на сулфатредукция (продукция на сероводород): в аеробната (между 2-3 см)
и анаеробната (между 7-8 см) зони, които определят и профилите на органична материя
в седиментния стълб. Изяснил е механизма на отделяне на сероводород от седиментите
на  плитки  (3-4  м)  крайбрежни  морски  екосистеми  в  атмосферата.  Установил  е
основните  фактори:  намаляване  на  естествената  хидродинамика  и  вентилация  на
полузатворени  заливи,  водещо  до  засилен  вток  на  органична  материя  към  дъното,
продължителен  дефицит  на  кислород  във  водния  стълб,  предизвикан  от  влошена
прозрачност и дишането на макрофити, анаеробизиране на повърхностните 2-3 см на
седиментния стълб. 

Д-р Карамфилов е работил в съавторство върху влиянието на хроничното замърсяване
с  нефтопродукти  върху структурата  и  функцията  на  бактериалните  съобщества  в
крайбрежни  морски  седименти  (7,  10,  17).  Предложени  са  молекулярни  маркери  за
ранно  предупреждение  за  наличие  на  ефект  от  нефтозамърсяване.  Секвенциите  са
депозирани в системата на GenBank-NCBI.

Д-р Карамфилов  е участвал в колектив, осъществил глобална координирана кампания
за  събиране  и  геномно  мегасеквениране  на  проби  за  анализ  на  състава  и
функционалните особености на морските бактериални съобщества (14).

Кандидатът  е  участвал  в  изследвания  върху  влиянието  на  точков  източник  на
непречистени отпадни води върху състоянието на съобществата от морски треви от род
Zostera в  Созополски  залив  чрез  приложението  на  молекулярно-биологични  и
функционални методи (9, 15, 27). Установено е ограничено пространствено влияние на
точковия  източник върху състоянието на  дънните съобщества.  Наличието  на морски
треви и замърсяване не оказват съществено влияние върху доминиращите бактериални
групи в морските седименти.

Функционално-екосистемни изследвания на планктонните съобщества 

Д-р Карамфилов е участвал в колектив, който е документирал първия масов цъфтеж
тип „червен прилив“ в Бургаския залив. Изследвани са механизмите на иницииране и
изчерпване на червените приливи по българското черноморско крайбрежие, причинени
от  цъфтежи  на  Exuviaella cordata.  Изследвани  са  пространствените  и  времеви
характеристики на цъфтежите и участието на различни планктери в различните фази на
цъфтежа  (4).  Установена  е  комбинация  от  минимални  условия,  необходими  за
иницииране на червени приливи. 



Д-р Карамфилов  е участвал в колектив, който е описал допълнителен, пролетно-летен
максимум  в  развитието  на  фитопланктона,  отчетен  чрез  стойностите  на  първичната
продукция (20, 21, 29). Показано е, че всички екстремни цъфтежи на фитопланктона в
крайбрежната зона на Черно море, наблюдавани в периода 1986-1990 гг, се случват по
време  на  този  новоустановен  максимум.  Това  е  първа  индикация  за  наличието  на
''режимен скок''  (regime shift) в сезонната сукцесия на фитопланктонa по българското
крайбрежие.

Кандидатът е участвал в колектив, изследвал ролята на разтворената органична материя
(РОМ)  при  формирането  на  летния  максимум  на  първичната  продукция,  водещ  до
червени приливи (4, 5, 21, 23, 24). Чрез преки измервания е доказано, че в еуфотичния
слой,  в  условията  на  дефицит  на  биогенни  елементи,  фитоплактонното  съобщество
активно  използва  РОМ  (състояща  се  основно  от  аминокиселини),  което  води  до
ускоряване на кръговрата на азотни йони. При тези условия фитопланктонът може да
премине  от  автотрофия  към  фото-органотрофия  и  да  бъде  конкурент  на
бактериопланктона при усвояването на РОМ.

Карамфилов и колеги са изследвали участието на бактериопланктона при формиране на
първичната продукция в Бургаски залив и ролята му в усвояването на РОМ (23, 24, 25),
както и сезонната динамика на скоростите на бактериална продукция. Установено е, че
в крайбрежната зона при неповлияни условия първичната и бактериалната продукции
са разделени в пространството: първичната продукция е в повърхностния воден стълб, а
бактериалната  в  придънни  води,  както  и  във  времето:  развитието  на  бактериалната
продукция  следва  разитието  на  първична  продукция.  Антропогенното  замърсяване
може  значително  да  повлияе  на  пространственото  разпределение  и  скоростите  на
процесите,  като общата годишна бактериална продукция достига  до 60% от тази на
фитопланктона (23).

Д-р  Карамфилов  е  участвал  в  колектив,  разработил  експресен  молекулярен
мониторингов тест  за изследване на санитарния статус на крайбрежни морски води,
основан на полимеразна верижна реакция в реално време (Real-time PCR, 12). Тестът е
специфичен за основни видове патогенни бактерии. Тестът е приложен върху проби от
южното черноморско крайбрежие в рамките на двугодишен мониторинг, при което не е
установено замърсяване с патогени.

Внедряване на Рамковата Директива за Водите (РДВ) и Рамковата Директива за
Морската Стратегия (РДМС) на ЕС 

Д-р Карамфилов е участвал в колектив, описал за първи път в българските крайбрежни
води  пространственото  разпространение  на  местообитание  1170  по  Натура  2000
(Рифове) и доминантните асоциации и видове макроводорасли в района от н.  Емине до
р.  Резовска  [№ 16,  28].  На базата  на  данните  е  адаптиран  и  приложен съвместим с
Рамковата  Директива  за  Водите  (РДВ)  индекс  (Ecological Evaluation Index-  EEI)  за
оценка  на  екологичното  състояние  на  крайбрежните  морски  води  в  района  на
изследване. Установена е трайна деградация на съобществата на кафяви водорасли от
род Cystoseira в сравнение със 70-те години на 20 век, довела до пълното им изчезване
във  вътрешността  на  Бургаски  залив.  На  базата  на  получените  данни  е  потвърдена
референтната за южното черноморско крайбрежие зона по критериите на РДВ в района
на Маслен нос.

Д-р Карамфилов е идентифицирал най-изразените натиски върху екосистемите в  голям
Бургаски  залив,  които  застрашават  постигането  на  добро екологично  състояние  към



2020, както се изисква от РДМС (11).  Изследването е извършено съгласно подхода на
проект  FP7  PERSEUS (Policy-oriented  Marine  Environmental  Research  in  the  Southern
European  Seas).  Направен  е  обзор на  съществуващите  познания  и  данни,  както  и
пропуските в тях, и са направени препоръки за преодоляването им. Основни пропуски
са  открити  в  Дескриптор  1:  Биологично  разнообразие,  Дескриптор  4:  Морски
хранителни мрежи, Дескриптор 10: Морски отпадъци и Дескриптор 11: Подводен шум
и други форми на енергия. Изследвана е ролята на натиските за промяна на състоянието
на морската околна среда. Подходът е използван за разработване на индекси за оценка
на Добро екологично състояние  за различни дескриптори по РДМС.

Кандидатът  е  участвал  в  колектив,  предложил  включването  на  морски  прокариоти
(напр.  бактерии  индикатори  за  фекално  замърсяване  и  нефт-разграждащи  бактерии)
като  индикатори  на  качеството  на  морската  околната  среда  (13).  Направено  е
заключение, че микробният компонент и особено прокариотите са високо ефективни за
откриване  на  ефектите  на  антропогенен  натиск  и  за  оценка  на  статуса  на  морската
околна  среда.  Предложено  е  показателите  да  бъдат  включени  дескрипторите:  Д1.
Биологичното  разнообразие,  Д4.  Морски  хранителни мрежи,  Д5.  Еутрофикация,  Д8.
Замърсители и Д9. Замърсители в морски хранителни продукти.  

Определяне на концентрации на ксенобиотици в морската среда 

Д-р  Карамфилов  с  колеги  е  разработил  газ-хроматографски  метод  за  определяне  на
ниски концентрации (следи) от органофосфорни пестициди (dimethoate и  fenitrothion)
във  водния  стълб  и  седиментите  в  преходни  води  в  условията  на  съществуващи
градиенти  на  рН  и  соленост  (6).  Установени  са  оптималната  комбинация  от  рН  и
соленост  за  успешна  твърдо-фазна  екстракция  и  концентрация  на  аналитите  преди
определянето  им  чрез  азот-фосфорен  и  мас-селективен  детектори.  За  пръв  път  е
установена  ролята  на  матрицата  за  хроматорафското  поведение  на  анализираните
пестициди  и  ролята  й  за  наблюдаваното  бързо  влошаване  на  състоянието  на
капилярната хроматографска колона. 

Д-р Карамфилов и колеги са оптимизирали и приложили газ-хроматографски метод с
мас-селективна детекция на полиароматни въглеводороди (стандартен набор от 16 РАН)
в крайбрежните условия на Черно море (8).

Оценка на научните резултати и приноси 

Приносите са описани прегледно и ясно, като е подчертано оригиналното участие на
кандидата в разработките.

Основните приноси са в областта на екологията на крайбрежните морски екосистеми,
включващи както факторите на околната среда, така и  eфекта от тяхното въздействие
върху  различни  компоненти  на  екосистемите.  Разработени  са  нови  и  са  приложени
стандартни химични, функционални и молекулярно-биологични методи за изследване
на морската среда,  както in-situ, така и в експериментални условия, максимално близки
до естествените. Повечето изследвания са проведени в зоната на Голям Бургаски залив
(от н. Емине до н. Маслен), но заключенията са валидни и за други морски екосистеми
със  сходни  условия.  Изследванията,  проведени  в  периода  1983-1993г.,  са
представителни  за  периода  на  интензивно  антропогенно  въздействие.  В  течение  на
годините  в  изследванията  са  обхванати  повечето  типове  съобщества,  представени  в
крайбрежната зона.



Особено високо оценявам приносите на колегата Карамфилов в проучването на ролята и
използването  на  органичната  материя  в  планктонните  съобщества,  както  и
изследванията върху възникването и развитието на червените приливи. Тези приноси са
от много голямо значение за изясняването на механизмите и функционалните връзки в
пелагичните  екосистеми  и  по-конкретно  в  частта  им,  свързана  с  микробиалните
системи (така нар.  microbial loop). От голямо значение са и методическите разработки
върху функционалната активност на биологични процеси в морска среда.

През  последните  години  д-р  Карамфилов  е  все  по-ангажиран  с  научно-приложната
тематика по внедряване на рамковите директиви на ЕС и картирането на крайбрежните
и  морски  екосистеми,  където  се  проявява  като  талантлив  и  мотивиран  учен  и
администратор.

Формална  оценка  на  резултатите  може да  се  направи  на  базата  на  наукометричните
данни, базирани на приложените публикации. 

Д-р Карамфилов е публикувал 26 научни труда. 12 статии са в научни издания с импакт
фактор,  при  което  сумата  от  импакт  факторите  на  статиите  е  32,9. От  бройката  на
трудовете съм изключил статия 22, която изглежда като дубъл на статия 4. Някои от
статиите са публикувани в международни списания преди въвеждането на ISI IF, поради
което кандидатът е използавал актуалните им (към 2014)  импакт фактори (1, 4, 5) за
изчисляването на  сумата  от  импакт фактори.  От останалите 15 статии в реферирани
издания,  3  са  в  научни списания и 12 в  научни книги и сборници от  конференции.
Всички научни трудове на д-р Карамфилов са в съавторство, като той е първи автор на 3
и втори автор на 14 от трудовете. 8 статии на д-р Карамфилов са цитирани в 51 научни
труда, от които 38 са издания с импакт фактор.

Кандидатът  превишава  заложените  минимални  критерии  на  НС  на  ИБЕИ-БАН  за
присъждане на академичната длъжност доцент, които са 20 публикации след защита на
докторат,  от  които  10  в  списания  с  импакт  фактор,  и  20  цитирания,  от  които  10  в
списания с импакт фактор.

Кандидатът  владее  и  използва  английски  и  руски  езици  в  публикационната  си  и
проектна дейност.

Участие и ръководство на научни проекти

В последните години д-р Карамфилов е участвал  в 8 международни и 2 национални
научни и приложни проекта,  в повечето от които е ръководител на задачи и работни
пакети за ИБЕИ-БАН:

FP7-PERSEUS – 2012-2016 - Policy-oriented Marine Environmental Research for the
Southern European Seas, Ръководител на работен пакет за ИБЕИ-БАН;

FP7-COCONET – 2012-2016 - Towards COast to COast NETworks of marine protected
areas  (from the  shore  to  the  high  and  deep  sea),  coupled  with  sea-based wind energy
potential, Ръководител на работен пакет за ИБЕИ-БАН;

FP7-BS-SCENE - 2009-2013- Up-grade Black Sea Scientific Network, Участник;

FP7-WETLANET – 2009-2012 -  Enhancing research potential  by strengthening a local
network  of  laboratories  for  studying  wetland  ecosystems  functioning,  restoration  and



management. Ръководител на работен пакет;

National Science Fund of Bulgaria – 2009-2011 - Еcological status of marine ecosystems
along the Bulgarian Black sea coast and relation to the structure and state of communities
of macroalgae and seagrasses (g. Cystoseirа and g. Zostera). Ръководител на задача.

МОСВ-ПУДООС  -  Разширяване  на  екологичната  мрежа  НАТУРА  2000  в
българската черноморската акватория за преодоляване на средната недостатъчност
по отношение на морските местообитания 1110 „Постоянно покрити от морска вода
пясъчни и тинести плитчини” и 1170 „Рифове” и видовете 4125  Alosa immaculata,
1349 Tursiops truncatus и 1351 Phocoena phocoena, и частично попълване на научни
резерви за местообитание 1180 „Подводни структури, образували се под действието
на просмукващи се газове” и вид 1349 Tursiops truncatus. Ръководител на задача.

LIFE+  -  2013.  LTER мрежа  в  България  –  Мрежа  за  дългосрочни  екосистемни
изследвания в България. Ръководител на задача.

Н-2020-  eLTER  -  2015-2019  -  Европейска  инфраструктура  за  дългосрочни
екосистемни и социоекологични изследвания  (European Long-Term Ecosystem and
socio-ecological Research Infrastructure. Ръководител на задача.

ЕЕA - Norway grant BG03.PDP2 - Methodological assistance for ecosystems assessment
and biophysical valuation. Ръководител на задача.
„Картиране  и  оценка  на  морските  екосистеми  и  техните  услуги  в  България“ -
одобрен  в  рамките  на  програма  BG 03  Биологично  разнообразие  и  екосистеми,
финансирана  чрез  Финансовия  механизъм  за  Европейското  икономическо
пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г.

Участието на д-р Карамфилов в множество проекти показва добри качества в екипната
работа, вкл. на международно ниво. Няма съмнение, че кандидатът има значителен опит
в  привличане  на  финансиране  и  в  ръководството  на  научни  и  приложни  проекти.
Считам това качество за много силен довод в полза на евентуалната му хабилитация за
доцент. 

Опит в ръководство и обучението на научни кадри

Д-р Карамфилов е ръководил двама докторанти - 1 защитил и един отчислен с право на
защита, и 2 защитили дипломанти.

Заключение

Свидетелствата за изследователката, проектна и публикационна дейност, разгледани и
оценени в тази рецензия, ми дават основние да заключа, че д-р Карамфилов е много
компетентен учен в областта на морската екология.

През годините на професионалната си кариера,  той е изградил ясен изследователски
профил, усвоил е и е разработил необходимите методи и е натрупал богат опит като
изследовател и ръководител на научни задачи. Като ръководител и участник в научни и
приложни  проекти  д-р  Карамфилов  е  демонстрирал  професионална  зрелост,
организационен талант и афинитет към разработването, осигурявянето на финансиране
и провеждането на проекти, така необходими за хабилитирания учен.



Кандидатът покрива и превишава заложените минимални критерии на  НС на  ИБЕИ-
БАН  за  присъждане  на  академичната  длъжност  “доцент”,  като  неговите
изследователска, проектна и публикационна дейности напълно отговарят на условията
на обявения конкурс.

В заключение, мога убедено да препоръчам на уважаемото научно жури да предложи на
научния  съвет  на  ИБЕИ-БАН да  избере  гл.  асист.  д-р  Карамфилов  на  академичната
длъжност  “доцент”  по  научна  специалност  ЕКОЛОГИЯ  И  ОПАЗВАНЕ  НА
ЕКОСИСТЕМИТЕ (02.22.01).

07.10.2016 

Рецензент: 
(проф. д-р Георги М. Даскалов)
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