
Вх. № 1237-НО-05-06/11.10.2016 г.
СТАНОВИЩЕ

на проф. д-р Йордан Иванов УЗУНОВ
относно материалите и приносите на гл.ас. д-р Венцислав Костадинов КАРАМФИЛОВ, представени
за участие в конкурса за научното звание «ДОЦЕНТ» по научната специалност 02.22.01 “Екология и

опазване на екосистемите” в професионалното направление 4.3 Биологични науки, обявен от
ИБЕИ-БАН в ДВ, бр. 36/13.05.2016 г.

Представените материали по конкурса напълно съответстват на изискванията и критериите на 
текущото национално и академично законодателство и вътрешните правила на ИБЕИ-БАН за 
избор на кандидати за научната длъжност «ДОЦЕНТ». В срока на конкурса са подадени документи
за участие от единствен кандидат – главен асистент д-р Венцислав Костадинов КАРАМФИЛОВ, 
които съдържат 27 научни труда (извън докторската му теза), списък от 51 цитата на негови 
трудове (38 в издания с IF!) и други изискуеми документи. Списък от подбрани проекти, в които 
кандидатът е бил ръководител и/или участник (общо 9 за последните 5 години) обаче се открива 
само в неговата автобиография; в действителност той има достатъчно дълъг списък от национал-
но финансирани проекти чрез бюджета на БАН, (Н)ФНИ, МОСВ и/или двустранни спогодби, които 
са протичали с непосредственото участие или под ръководството на д-р В. Карамфилов.
Основните научни интереси на кандидата са заложени още в неговата дисертация, в която из-
следванията са насочени към «най-доброто решение за избягване на нежелателните после-
дици» от антропогенното въздействие върху крайбрежните морски екосистеми, които той раз-
гръща в няколко направления: проучване на ключови процеси при функционирането на тези 
хидроекосистеми (потоци, кръговрат и баланс на веществата и биогените); оценка на въздейст-
вието и съдбата/метаболизма на ксенобиотици в морската среда; въвеждане на молекулни 
подходи и методи при изследване на бактериалните съобщества в крайбрежните морски води, 
както и приложения в областта на екологичната класификация/оценяването на състоянието и кар-
тиране на крайбрежни ПВТ и морски хабитати.
Съществена роля за развитието му като морски еколог изиграва работата му като сътрудник на 
Лабораторията по екология на морето (ЛЕМ) в Созопол, основана и ръководена с години от 
неговия научен ръководител проф. д-р Г. Дечев, когото той не само наследи и днес ръководи ЛЕМ,
но и доразвива с нови проекти и задачи, с нови методики и апаратура, с нови запалени млади 
специалисти. В биографията му няма дълъг списък от защитили дипломанти (2) или докторанти 
(1), но неговата експертиза и научно мнение се търсят не само сред колегията, но и сред 
експертите на МОСВ, МОНТ и др. Той работи успешно с младите кадри, които подбира особено 
прецизно и успява да запали за своята кауза – да превърне ЛЕМ в един център на мор-ските 
екологични изследвания в страната и Черноморието. 
Значение за развитието му като морски еколог имат както специализацията му в Морската 
лаборатория в Плимут – водещ международен методичен център, така и сътрудничеството му със 
шведски и руски научни институти, което дава съвременни насоки за неговото научно развитие.
Тази подходи и методи, наследени и доразвивани в ЛЕМ, намират отражение и в научното му 
творчество, което отразява отделните етапи от формирането на научната проблематика на 
Лабораторията. Важна насока е търсенето на нови методични решения за измерване на процеси в
пелагиала и в трудно достъпни дънни седименти, както чрез лабораторни модели, така и чрез 
т.нар. «микрокосмоси» и на тази основа – моделиране на метаболитни потоци и разпределение 
на биогените в повлияни в различна степен крайбрежни морски екосистеми. Ценен принос е 
оптимизирането на методи за детекция на ксенобиотици (предимно нефтопродукти и органо-
фосфорни пестициди) в крайбрежните морски води и седименти, както и измерване на скоро-



стите на тяхното разграждане чрез изотопни техники и молекулни маркери. Разработен и въведен 
е и бърз молекулярен мониторингов тест за оценка на санитарното състояние на крайбрежни 
морски води, специфичен към ключови патогени.
Изследванията му през последните години поемат към методичното осигуряване при прилага-
нето у нас на Рамковата Директива за Водите 2000/60/ЕЕС и на Рамковата Директива за Морска 
Стратегия 2008/56/ЕЕС, като е направен критичен анализ на въведените и са разработени и обос-
новани нови критерии, показатели и дескриптори. В последно време определено място в него-
вата научна дейност заемат и проучванията върху специфични морски хабитати (скални рифове, 
зостерни полета и др.) – елементи на Националната екологична мрежа НАТУРА 2000.
Когато се оценява публикационата дейност на кандидата следва задължително да се отчитат и 
немалкото странични фактори, които оказват или могат да окажат въздействие върху усилията да 
се организира и провежда нормална научно-изследователска работа в съвременните условия у 
нас.
Фактът, че 75% от намерените цитати на научни трудове с неговото (съ)авторство са в реферира-ни
издания с IF и че негови публикации от 90-те години на миналия век се цитират все още през 
последните две-три години, говори красноречиво за тяхната стойност.
Макар и да не се съдържат непосредствено в представените материали, обръщам, особено вни-
мание на приносите на д-р В. Карамфилов като вещ организатор на изследователската дейност на 
ЛЕМ, където отлично се планират както материално-техническото, така и научно-методичното и 
кадровото осигуряване на текущите и предстоящите изследвания, които той активно търси чрез 
широка мрежа контакти както с наши, така и със задгранични научни институти и специалисти. Не 
случайно през последните години ЛЕМ трайно е участник в европейски и други програми за 
изследвания и развитие (FP R&D), търсен партньор от външни институти.

В заключение, представените от д-р Карамфилов материали и приноси напълно отговарят на 
критериите и изискванията на Научния съвет на ИБЕИ-БАН за заемане на академичната 
длъжност «ДОЦЕНТ». Неговите изследвания, постижения и дейност убедително показват 
израстването на кандидата и неговата вече твърде съществена роля като организатор и 
ръководител на екологичните изследвания на крайбрежните морски води, концентрирани в 
ЛЕМ и Секцията “Функционална екология и биоресурси на морски и крайбрежни екосистеми“
в ОВЕ на ИБЕИ-БАН
На основание на горното, убедено предлагам на Научния съвет да избере единствения 
кандидат – гл. ас. д-р Венцислав КАРАМФИЛОВ, за «ДОЦЕНТ» по научната специалност 
02.22.01 “Екология и опазване на екосистемите” в професионалното направление 4.3 
Биологични науки за нуждите на Отдела “Водни екосистеми“ на ИБЕИ-БАН

Настоящето становище и изготвено в изпълнение на Заповед на Директора на ИБЕИ-БАН № 117/22.07.2016 г. и в съответствие
с действащото законодателство за развитието на академичния състав в страната и правилниците, критериите и условията за 
заемане на научни длъжности, приети от Научния съвет на ИБЕИ-БАН на 3 май 2011, изм./доп. на 20 март 2012 г.

София, 11 октомври 2016 г. Изготвил становището:

Проф. д-р Йордан Иванов УЗУНОВ,
Отдел «Водни екосистеми», ИБЕИ-БАН,

Член на Научното жури


