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С Т А Н О В И Щ Е 

От проф.дбн Искра Витанова Иванова,
член на Научно жури, назначено със заповед № 117/22.07.2016 г. на

Директора на ИБЕИ-БАН във връзка с конкурс за доцент по специалност
Екология и опазване на екосистемите (02.22.01) за нуждите на секция

„Функционална екология и биоресурси на морски и крайбрежни екосистеми“,
ДВ бр.36/13.05.2016

За  участие  в  обявения  конкурс  са  подадени  документи  с  единствен
кандидат гл. ас. д-р Вецислав Костадинов Карамфилов. Научните интереси на
д-р Карамфилов са функционирането на крайбрежни морски екосистеми и
молекулни подходи и методи за изследване на бактериалните съобщества в
крайбрежни морски екосистеми.

Кандидатът  участва  в  конкурса  с  общо  30  научни  труда.  От  тях  3
представляват автореферат и публикации по дисертация за придобиване на
образователна  и  научна  степен  “доктор”,  а  останалите  27  са  извън
дисертацията и са актив, свързан с настоящия конкурс. 

По този  начин  научните  трудове  на  д-р  Карамфилов,  подлежащи на
оценка в настоящия конкурс, са 27 на брой, което надхвърля изискванията,
заложени  в  критериите  на  Научния  съвет  на  ИБЕИ –  БАН за  заемане  на
академична  длъжност  “доцент”. Според  представения  списък  на  научните
трудове д-р Карамфилов участва в конкурса с общ импакт фактор  IF:32.94.
От тях в международни списания с  IF са 13 статии, в списания без импакт
фактор са 15.

Д-р  Карамфилов  е  участвал  в  18  конференции,  от  които  13  в
международни  форуми.  Цитиранията  в  чуждестранни  научни  списания  на
публикациите  по  конкурса  (приложен  списък),  открити  чрез  интернет
търсачки, са 65, в списания с импакт фактор 51, без импакт фактор 8, в книги
3 и в дисертации 2.

Д-р Карамфилов е участвал в 9 проекта, като в 3 от тях е ръководител
на работен пакет, а в 6 е ръководител на определени задачи.

Преподавателска  дейност: защитили  дипломанти  -  2,  защитили
докторанти -1.



Като  значими  научни  и  научно  приложни  приноси  приемам
следните: 

Приносите  са  в  областта  на  екологията  на  крайбрежните  морски
екосистеми. Постигнати са чрез разработването на нови и приложението на
стандартни  химични,  функционални  и  молекулярно-биологични  методи  за
изследване на морската среда, както in-situ така и в експериментални условия
максимално близки до естествените.

Те са с методологичен и приложен характер и включват както следва:
- 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.  В  последствие
методът  е  доразвит  и  приложен  за  определянето  и  на  скоростите  на
бактериална сулфатредукция в крайбрежни седименти чрез използването на
35S белязан натриев сулфат.
- метод включващ сулфид-селективен микроелектрод с дебелина за директно
измерване  на  концентрацията  на  разтворени  сулфидни  йони.  Подходът  е
използван  успешно  за  определяне  на  ненарушени  профили  на
концентрациите  на  разтворени  сулфиди  в  пясъчни  седименти  на
крайбрежната плитка зона.
-разработен метод  за  определяне  на  абсолютната  активност  на  проби
получени при филтруването на белязан с 14С фито- и бактерио-планктон 

Приносът  касае  решаване на  съществуващи  към  момента  на
публикуване 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 приложен да участва двукратно (2014
г.  и  2015  г.) в глобална  координирана  кампания  за  събиране  и  геномно
мегасеквениране  на  проби  за  анализ  на  състава  и  функционалните
особености на морските бактериални съобщества. Изследването е извършено
в  един  ден  в  световен  мащаб  -  приносно  е  разработването  на  тестове  за
определяне  на  концентрации  на  ксенобиотици  в  морската  среда,  като
органофосфорни пестициди - чрез  газ-хроматографски метод за определяне
на ниски концентрации (следи)  от  органофосфорни пестициди във водния
стълб и седиментите в преходни води (естуари) в условията на съществуващи
градиенти на рН и соленост. 

За пръв път е установена ролята на матрицата за хроматорафското им
поведение на анализираните пестициди и ролята й за наблюдаваното бързо
влошаване  на  състоянието  на  капилярната  хроматографска  колона.
Предложен е начин за избягване на негативния ефект и удължаване живота на
колоната. Също е оптимизиран и приложен за крайбрежните условия е газ-



хроматографски  метод  с  мас-селективна  детекция  за  определяне  на
полиароматни въглеводороди.

Приносите  във  функционално-екосистемни  изследвания  в  морската
среда се отнасят за:
- крайбрежни морски седименти  
- за пръв път е изследвано пространственото разпределение на скоростите на
бактериална  сулфатредукция  в  седименти  по  българското  крайбрежие.
Резултатите  са  използвани  от  заинтересованите  страни  за  вземане  на
управленски решения;
-  За  първи  път  в  българските  крайбрежни  води  пространственото
разпространение  на  Натура  2000  местообитание  1170  (Рифове)  и
доминантните асоциации и видове макроводорасли в района от н. Емине до р.
Резовска. 

При  изследванията  планктонно  съобщество основен  принос  е
документирането  на   първия  и  най-голям  до  сега  масов  цъфтеж  („червен
прилив“)  в  рамките  на  Бургаски  залив  и  са  установени  параметрите  и
механизмите  за  иницииране  и  терминиране  на  червените  приливи  по
българското черноморско крайбрежие. Това е първа индикация за наличието
на „режим-шифт“ в сезонната динамика на фитопланктонното съобщество по
българското  черноморско  крайбрежие  набазата  на  бърз  молекулярен
мониторингов  тест  за  изследване  на  санитарния  статус  на  крайбрежни
морски  води  основан  на  полимеразна  верижна  реакция  в  реално  време
(Realtime PCR). Тестът е приложен в рамките на двугодишен мониторинг на
води по южното черноморско крайбрежие на България. 

При  имплементиране  на  Рамковата  Директива  по  Водите  (РДВ)  и
Рамковата  Директива  по  Морската  Стратегия  (РДМС)  на  ЕС  са
идентифицирани  най-изразените  натиски  върху  екосистемите  в  голям
Бургаски  залив,  които  застрашават  постигането  на  добро  екологично
състояние към 2020 година. Микробният компонент и особено прокариотите
са високо ефективни за откриване на ефектите на антропогенен натиск и за
оценка  на  статуса  на  морската  околна  среда.  Направена  е  препоръка  за
включването на тези компоненти в бъдещи подобрения на РДМС както и при
разработване  на  програмите  за  мониторинг,  в допълнение  към  фито-  и
зоопланктона.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Документите и материалите, представени от д-р Карамфилов, отговарят
на  всички  изисквания  на  Закона  за  развитие  на  академичния  състав  в
Република  България  (ЗРАСРБ),  Правилника  за  прилагането  му,  както  и



Правилника за условията и реда за  придобиване и заемане на академични
длъжности  в  БАН.  В  работите  на  кандидата  има  оригинални  научни,
методични  и  приложни  приноси,  които  са  получили  международно
признание.  По-голямата  част  от  тях  са  публикувани  в  списания  и  научни
сборници, издадени от международни академични издателства. Теоретичните
му разработки  са  иновативни,  актуални и  имат  практическа  приложимост.
Научната  и  преподавателската  квалификация  на  д-р  Карамфилов са
несъмнени. 

Запознаването  ми  с  представените  в  конкурса  материали  и  научни
трудове, направеният по-горе анализ на тяхната значимост, както и личните
ми впечатления от кандидата като преподавател, учен и като човек, ми дават
основание да дам своята  положителна оценка и  да  препоръчам на Научното
жури д-р Карамфилов като изявен ипродуктивен изследовател с ясно очертан
изследователски профил, чиято работа е позната добре както в нашата страна,
така и в международната научна общност. Неговата продукция съответства на
критериите,  приети от  Научния съвет  на  Института  по биоразнообразие  и
екосистемни изследвания при БАН. Това го прави много подходящ кандидат
за  обявеното конкурсно място.  Предлагам на научното жури да гласува за
неговото избиране за заемане на академичната длъжност “доцент” в рамките
на обявения конкурс.

13.10.2016 г. проф.дбн Искра Иванова


