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РЕЦЕНЗИЯ

от доц. д-р Детелина Стоянова Белкинова

от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания 

Българска академия на науките (ИБЕИ-БАН)

на представените документи за участие в конкурс за 

заемане на академичната длъжност ʽДоцентʼ

в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление: 4.3 Биологически науки

Научна специалност: Хидробиология 

В конкурса за академичната длъжност ʽДоцентʼ, обявен в Държавен вестник, бр. 92 от

17.11.2017г.  участва  като  единствен  кандидат  д-р  Михаела  Богомилова  Бешкова,  главен

асистент  в  изследователска  група  “Лентични  екосистеми“,  секция  "Биоразнообразие  и

процеси в сладководни екосистеми", отдел „Водни екосистеми“ на ИБЕИ-БАН.

1. Общи данни за кариерното и тематично развитие на кандидата

Михаела Бешкова завършва магистърска степен в СУ „Климент Охридски“ през 1987г.,

с  квалификация биолог  (специализация по рибовъдство и  рибно стопанство).  През  1988г.

постъпва на работа като биолог в СУ „Кл. Охридски“, с основна дейност организиране и

провеждане  на  аудиторни упражнения  и  теренни практики.  През  1992г.  е  назначена  като

биолог  в  Института  по  зоология,  БАН  (понастоящем  ИБЕИ),  където  протича  целия  й

творчески път до момента.  След разработване и успешна защита на  дисертация на  тема:

„Структура  и  динамика  на  фитопланктона  в  системата  на  река  Струма  - язовир

„Пчелина“ под влияние на антропогенното натоварване“, тя придобива ОНС ʽДокторʼ по

научна  специалност  Хидробиология  (1990-1996г.).  Впоследствие  д-р  Бешкова  преминава

последователно през длъжностите научен сътрудник (1997-2010г.) и главен асистент (2010г.-

до момента),  с  предмет на дейност -  научноизследователска работа.  Тя прилага служебна

бележка за повече от 33 години трудов стаж по специалността, с компетенции за работа със

специфичната  изследователска  техника  и  компютърни  умения  с  програмите  Word,  Excel,

Power Point, Canoco, Statistica. Ползва отлично в работата си английски и руски език, владее

добре френски език.
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Д-р Бешкова има ясно очертани интереси в научната си работа,  с  основни акценти:

фитопланктон на високопланински езера в Рила и влажните зони край Дунав; въздействие на

инвазивни видове върху структурата и функционирането на водните екосистеми; размерна

структура  на  фитопланктона  и  нейната  взаимовръзка  с  различни  фактори;  проблеми  по

установяване  на  референтни  условия  и  пунктове  във  връзка  с  приложение  на  Рамковата

Директива за Водите (РДВ) на ЕС. В така очертаните направления са основните приноси на

нейната работа. 

   

2. Основни направления в изследователската работа на кандидата и най-важни

научни приноси
2.1.  Изследвания  върху  състава,  структурата  и  динамиката  на

фитопланктона  на  високопланински  глациални  езера  в  България  и

взаимовръзките им с други компоненти на водната екoсистема.

Към това направление са посочени три статии, които проучват цялостно съобществото

на фитопланктона в седемте Рилски езера и 16 езера, и 2 язовира в Рила (№№ II.8, IV.6, IV.7-

списък на публикациите). Изследванията имат за цел да установят динамиката на таксономичния

състав, обилието, биомасата и таксономичната структурата на фитопланктона във времеви и

пространствен аспект. Със статистически методи се оценяват взаимовръзките на метриките

на фитопланктона с морфометричните, и физикохимичните показатели на езерата. 

С обобщаващ характер  е  първият  принос,  че  изследването  върху  фитопланктона  на

седемте  Рилски  езера  е  първото  екологично  изследване  на  фитопланктона  в  глациални

високопланински  езера  на  България.  Като  най-съществени  приноси  в  познанието  за

спецификата на високопланинския фитопланктон, могат да бъдат посочени първостепенното

значение на  морфометричните характеристики на  езерата  за  вариациите в  таксономичния

състав,  влиянието  на  температурата  като  лимитиращ  фактор  и  мета/хиполимнетичното

вертикално  разпределение  на  фитопланктона.  С  потвърждаващ  характер  е  резултатът,  че

флагелатният фитопланктон използва други източници на енергия,  т.е  има склонност към

миксотрофно хранене. 

 Считам, че приносите към това направление са формулирани коректно. Те биха имали

по-завършен характер, ако в отделен принос беше посочен броя на установените видове и

тяхното разпределение по таксономични групи, тъй като това са нови данни за флористичния

състав  на  фитопланктона,  респ.  водорасловата  флора  в  глациалните  езера  у  нас.

Заключението, за преминаване на някои от езерата от олиго- към мезотрофно състояние има



3

по-скоро ориентировъчен характер, тъй като се базира на малък брой сезонни наблюдения.

Но, тези резултати са добра изходна база за бъдещия мониторинг.

2.2.  Изследвания  на  фитопланктона  във  влажните  зони.  Взаимовръзки  с

биогените  и  други  звена  на  хранителната  верига  (зоопланктон,

бактериопланктон, макрофити).

Част от научните трудове по това направление са посветени на влажните зони на остров

Белене  (№№ II.12,  III.2,  III.4,  III.8,  III.13,  V.5,  VI.3,  VI.4) и  включват резултати  за  видов  състав,

таксономична и  размерна  структура  на  фитопланктона.  Статистически  са  оцeнени

взаимовръзките  на  фитопланктона  с  физикохимичните  показатели  и  други  звена  на

трофичната верига като бактерио-, зоопланктон и макрофити. Определен е трофичния статус

и условията,  които лимитират фитопланктона в избрани влажни зони от  Долен и Среден

Дунав (о-в Белене, защитена местност Калимок-Бръшлян, унгарски влажни зони). 

Друга част от публикациите са обобщения в многогодишен аспект върху фитопланктона

на езерото Сребърна  (№№ IV.8,  IV.9,  V.3). Те проследяват сезонната и годишна динамика на

фитопланктона  (таксономична  и  функционална  структура,  видово  разнообразие,  обилие,

концентрация на хлорофил-а, първична продукция) и трофичното състояние на ез. Сребърна.

Анализирана е взаимовръзката с абиотичните фактори, с определящо значение за динамиката

на фитопланктона след възстановяване на връзката с река Дунав. 

Съществен принос за България е първото комплексно изследване на временните влажни

зони  на  о-в  Белене,  което  предоставя  нови  данни  за  спецификата  на  фитопланктона  и

неговите  взаимовръзки  с  физикохимичните  параметри,  макрофитите  и  зоопланктона.  За

първи  път  в  подобни  временни  водоеми  е  анализиран  енергийния  трансфер  по  веригата

фито-/ зоопланктон, с акцент върху размерната структура на фитопланктона. Определени са

най-важните фактори за функционирането на влажните зони като утаител на биогени (степен

на свързване с реката и покритие с макрофити) и хидрологичния режим, който ще доведе до

възстановяването им. 

Относно  ез.  Сребърна  с  нови  данни  се  аргументира  фундаменталното  значение  на

водното ниво,  обусловено от връзката  с  р.  Дунав  за  трофичното състояние на езерото.  С

голямо значение за управление на качеството на водата е определеното критично водно ниво,

под което езерото достига хипертрофно състояние. 

Приносите  към  това  направление  отразяват  в  синтезиран  вид  най-съществените

резултати,  но  обстойно  формулираният  принос  за  факторите,  от  които  зависят
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пространствените разлики в  хидрохимията на влажните зони през 2011г.  не се  базира на

разработка № VI.4 (публикуван абстракт), а на № V.6, която не е цитирана. 

2.3.  Използване на размерната структура на фитопланктона за извеждане на

важни зависимости и взаимодействия в изследваните водни екосистеми 

В приносите към това направление са цитирани 7 публикации (№№ II.1, II.2, II.4, III.2, III.3,

III.5,  V.4). В тях са направени статистически анализи на неалометричните и алометричните

взаимовръзки  на  хлорофил-а с  характеристики  на  фитопланктонното  обилие.  Чрез

статистически  методи  е  оценено  нивото  на  значимост  на  връзката  хлорофил-биообем  по

данни от различни водни басейни и нейното вариране в зависимост от средния индивидуален

обем  на  фитопланктонните  организми.  Сравнен  е  средният  индивидуален  обем  на

фитопланктона в язовири с и без инвазия на Dreissena polymorpha. 

Взаимовръзките  хлорофил-биообем  са  обект  на  интензивни  изследвания  през

последните десетилетия, поради факта, че чрез тях се оценява биомасата на фитопланктона.

За първи път въз основа на полеви данни е направено едновременно сравнение на  трите

характеристики  на  фитопланктонното  обилие  -  биообем,  численост  и  повърхност спрямо

хлорофил-а по градиент на трофността. Нов оригинален за науката принос е, че зависимостта

между хлорофила-а и биомасата има нелинеен характер и зависи от трофността. Предложено

е  включването  на  средния  индивидуален  обем  на  фитопланктонните  организми  като

независима променлива за подобряване на линейната регресия хлорофил-биообем. Тези нови

за науката факти могат да спомогнат за намиране на по-надеждни коефициенти за конверсия

между хлорофил-а и биообема при използване на съвременни методики, които предоставят

бързо данни за големи площи.

Друг  съществен  принос  с  потвърдителен  характер,  е  че  „функционалните  групи

показват  по-висока  степен  на  свързаност  с  факторите  на  средата,  от  класическото

разпределение  на  водораслите  по  отдели“.  Той  добавя  нови  факти,  които  касаят  слабо

проучените  в  световен  мащаб  малки  езера  в  заливни  равнини  (в  конкретния  случай  ез.

Сребърна и свързаните с него временни водни басейни - статия №V.4). 

2.4.  Въздействие  на  инвазивния  вид  Dreissena  polymorpha  върху  язовирни

екосистеми. Влияние върху фитопланктона и бактериопланктона.

Най-ново направление в научноизследователската работа на д-р Бешкова, върху което тя

работи интензивно през последните пет години. В поредица от разработки (№№ II.3, II.4, II.5,

II.7, II.9, III.14) е  изследван  ефекта  на  Dreissena върху  физикохимичните  параметри,



5

съобществото на фитопланктона,  структурата  и функционирането на  трофичната  мрежа в

язовири с, и без инвазия. Проучено е въздействието на Dreissena ssp. върху взаимовръзките,

чрез които се определя трофичното състояние. Една от посочените публикации  (№ II.9) e  в

съавторство с мен и поради това не би следвало да я оценявам.

Мидите Dreissena са известни като инвазивни видове, с голям потенциал за пряко или

непряко въздействие върху биологичното разнообразие и функционирането на екосистемите,

но язовирните екосистеми, които се отличават със силно динамична хидрология са все още

по-слабо проучени. Подобен род изследвания са особено важни за България, тъй като над

90% от  сладководните  запаси  са  в  язовирни  типове.  Сред  най-съществените  приноси  за

ефекта  на  Dreissena в  язовирни екосистеми е  статистически потвърденото увеличение на

кислорода в хиполимниона - факт, който се съобщава за първи път в научната литература. С

важно значение за практиката е твърдението, че инвазията на  Dreissena нарушава линейния

характер на зависимостите хлорофил-общ фосфор, прозрачност-общ фосфор и по този начин

засяга точната оценка на трофичното и екологичното състояние чрез съответните индекси.

Приносите по това направление отразяват коректно получените резултати, но могат да

бъдат оформени в по-синтезиран вид. Напр. достоверното повишение на прозрачността се

коментира във втори и четвърти принос. Влиянието на инвазията за нарушаване на линейния

характер  на  връзката  между  общия  фосфор  (респ.  PO4-P)  и  останалите  трофични

характеристики е коментирано във втори, трети и пети принос. 

  

2.5.  Установяване  на  екологичния  статус  на  стагнантните  водоеми  по

фитопланктона и други съпътстващи метрики при прилагане на Рамковата

директива за водите в България 

В две научни разработки (№№ III.10,  III.14), свързани с прилагане на РДВ са изследвани

метрики,  чувствителни  към  еутрофикацията  (хлорофил-а, обилие  на  фитопланктона,

прозрачност по Секки, общ фосфор),  както и влиянието на  Dreissena върху зависимостите

между трофичните характеристики.

Първият  принос  по  това  направление  има  потвърдителен  характер  и  правилно

подчертава различната стойност на метриките при оценка на натиска на еутрофикацията. По

тази причина за оценка на екологичния статус се прилагат мултиметрични индекси, в които

отделните метрики участват с различен коефициет (тежест). 
Вторият  принос  касае  взаимоотношенията  между  фито-  и  бактериопланктона,  в

зависимост от трофичното състояние и не е пряко свързан с установяване на екологичния

статус.  В  контекста  на  РДВ за  оценка  на  екологичния  статус  се  използват  биологичните
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елементи за качество (БЕК) фитопланктон, макрофити, фитобентос, макрозообентос и рибна

фауна.
Считам, че към това направление трябваше да бъде включена и статия  № III.7,  която

представлява сериозно обобщение за актуалното ниво на проученост на БЕК фитопланктон в

язовирите у нас, във връзка с приложение на РДВ.

3. Значимост на получените резултати

Цялостното научно творчество на д-р Бешкова включва 51 научни труда, от които 3 са

автореферат и публикации, свързани с дисертационния труд. Извън тях по настоящия конкурс

за заемане на академичната длъжност ʽДоцентʼ са приложени 48, от които:

Публикации в международни списания с IF (включени в SCI) - 12;

Публикации в реферирани научни списания без импакт фактор (с ISSN) - 15;

Публикации в национални издания и сборници (с ISBN) - 9;

Публикации изцяло публикувани в сборници от конференции - 6;

Публикации на абстракти - 6.

Повече от  половината от научното творчество  (27)  на  д-р Бешкова са  публикации в

списания с IF или в реферирани научни списания без импакт фактор. Сравнително по-малка

част (15) са разработки в национални издания, сборници и сборници от конференции.

В 15 публикации д-р Бешкова е първи автор. Поради комплексния характер на нейните

изследвания тя  е  самостоятелен автор само в  две  публикации.  От статиите с  IF  десет  са

публикувани  през  последните  5  години,  което  доказва,  че  интензивността  на

изследователската й работа по актуални проблеми нараства. 

В приложената справка за цитирания са посочени общо 123 цитата на 32 публикации.

Действителният  брой  трябва  да  се  редуцира  на  121,  поради  наличие  на  2  автоцитата.

Представени са  28  цитирания в списания с  IF,  но реалният брой е 24,  тъй като статията

Cheshmedzhiev et  al.  (2010), все още няма определен импакт фактор.  Независимо от това

минималните  наукометрични  изисквания  за  брой  цитирания  са  преизпълнени  (съгласно

критериите 20 цитирания, от които в международни издания с IF - 10).

С  най-голям  брой  цитирания  (26, от  които  11  в  издания  с  IF),  е  проучването  на

зависимостите  между  хлорофил-а  и  параметрите  на  обилието  на  фитопланктона, което

доказва  значимостта  на  тази  разработка  и  интереса  на  изследователите  към  получените

резултати.  Статията  е  цитирана  в  реномирани  списания  като  Environmental  Modelling  &

Software (IF: 3.114), Journal of Plankton Research (IF: 2.777), Environmental reviews (IF: 2.318).
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4. Най-значими научно-приложни постижения

Поради  актуалния  характер  на  проблематиката,  която  разработва  и  приложения

комплексен подход, изследванията на д-р Бешкова имат ясна приложна насоченост. С важно

приложно значение са резултатите за временните влажни зони по р. Дунав, включително ез.

Сребърна,  за  които  са  набелязани  конкретни  мерки  за  управление  на  хидрологичния  им

режим, с цел да бъдат трайно възстановени.

Във връзка с приложение на РДВ, резултатите за високопланинските езера в Рила са

стабилна основа за  сравнение при бъдещи мониторингови наблюдения на  Езерен тип  L1

(Алпийски глациални езера). 

Изведените зависимости на хлорофил-а с метрики на обилието при различна трофност

са част от интензивните анализи на отклонението във взаимовръзката хлорофил-биообем, в

широк  спектър  от  външни  и  вътрешни  фактори (таксономичен  състава,  физиологично

състояние  на  клетките,  трофност,  температура  и  др.). Резултатите  намират  приложение  в

разработване на динамични модели за сукцесията на фитопланктона във връзка с цъфтежите

на водорасли, в подкрепа на решенията за управление на качеството на водите.

5. Умения или заложби за ръководене на научни изследвания

За  периода  след  постъпване  на  работа  в  ИБЕИ при БАН през  1992г.  до  настоящия

момент, д-р Бешкова е участвала активно като експерт в 25 научноизследователски проекти,

финансирани от чуждестранни научни фондове и организации,  Фонда за научни изследвания

при  МОН,  МОСВ  и  проекти  по  ЕБР.  Проектите  са  комплексни  и  разработвани  от

специалисти на ИБЕИ, Унгария и Румъния. С научни доклади и постери тя  участва и в  13

научни международни форуми в България, Австрия, Унгария, Германия и Румъния.

6. Профил на научноизследователската работа

Д-р Бешкова има ясно очертан профил на  изследователска работа,  фокусиран върху

сладководния фитопланктон, с интереси към структурата и динамиката на фитопланктонното

съобщество, взаимоотношенията на фитопланктона с абиотичните фактори и съобщества от

други трофични звена. Значителна част от нейните изследвания са посветени на актуални

проблеми  като  въздействие  на  инвазивните  видове  върху  язовирни  екосистеми,

възстановяване  и  управление  на  временните  влажни  зони  край  Дунав,  специфичните

съобщества на глациални езера в България, контрол и управление на качеството на водите.

Сериозно  достойнство  на  нейните  разработки  е  широкото  използване  на  различни
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статистически методи, което гарантира достоверността на резултатите. Комплексният подход

в нейната  работа,  в съавторство с други тесни специалисти осигурява точни резултати,  с

научно-приложно значение.

7. Критични бележки и препоръки

По  материалите  към  конкурса  не  са  постъпили  документи,  които  удостоверяват

преподавателска дейност или работа с дипломанти и докторанти. При наличие на обективни

възможности  в  бъдеще  препоръчвам  на  д-р  Бешкова  активност  в  това  отношение,  с  цел

предаване на опита и уменията й на млади изследователи.

В професионален план бих препоръчала на д-р Бешкова при търсене на статистически

значими взаимовръзки в бъдещи изследвания да използва по-често функционалните групи по

Reynolds,  тъй  като  те  проявават  специфична  чувствителност  и  толерантност  към

характеристиките на местообитанията.

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Гл. ас. д-р Бешкова има 33 годишен стаж по специалността и е изграден изследовател на

сладководния фитопланктон в България. Представените реални наукометрични показатели на

нейната  научна  продукция  не  само  покриват,  но  и  значително  надхвърлят  критериите  на

ИБЕИ-БАН.  По настоящия конкурс за ʽДоцентʼ тя представя 42 научни статии и доклади,

публикувани в пълен текст, извън посочените за присъждане на ОНС ʽДокторʼ. Дванадесет от

публикациите  са  в  международни  списания  с  IF.  За  значителен  интерес  към  нейните

резултати и отзвук сред изследователите говори големият брой цитирания  - 121, от които 24

са в списания с IF. 

Изложените по-горе данни и факти ми дават основание да гласувам положително

за кандидатурата на гл. ас. д-р Бешкова. Позволявам си да препоръчам на уважаемите

членове на Научното жури да гласуват за заемането от гл. ас. д-р Михаела Богомилова

Бешкова на академичната длъжност ʽДоцентʼ по научна специалност „Хидробиология“

в ИБЕИ.

18.04.2018г.                                                              Рецензент: ……………………

      / Доц. д-р Детелина Белкинова /


