
Вх. № 428-НО-05-06/24.04.2018 г.
С Т А Н О В И Щ Е

от доц. д-р Емилия Добринова Варадинова, Институт по биоразнообразие и екосистемни
изследвания (ИБЕИ), Българска академия на науките (БАН), 

член на Научно жури, назначено със Заповед № 19/07.02.2018 г. на Директора на ИБЕИ,

на материалите, представени за участие в  конкурс за заемане на академичната  длъжност
“доцент“,  в област  на висше  образование  4.  „Природни  науки,  математика  и
информатика”, професионално направление 4.3. „Биологични науки”, научна специалност
01.06.11 „Хидробиология”.

В конкурса за доцент, обявен в Държавен вестник, бр. 92/17.11.2017 г. за нуждите на
изследователска  група "Лентични  екосистеми", секция  "Биоразнообразие  и  процеси  в
сладководните екосистеми",  отдел "Водни екосистеми" при ИБЕИ БАН, като  единствен
кандидат участва гл. ас. д-р Михаела Богомилова Бешкова.

1. Кратки биографични данни

Михаела Бешкова е  завършила магистърска степен „биолог”  в СУ „Св. Климент
Охридски“, със специализация по рибовъдство и рибно стопанство. През 1996 г. защитава
докторска дисертация на тема „Структура и динамика на фитопланктона в системата река
Струма  –  язовир  Пчелина  под  влияние  на  антропогенното  натоварване",  по  научна
специалност „Хидробиология”. 
В периода 1988-1992 г. Михаела заема длъжност „специалист” в Биологическия факултет
на СУ „Св. Климент Охридски“. От 1992 г. до 2010 г. работи в Институт по зоология при
БАН като специалист биолог и научен сътрудник. Към настоящия момент кандидатката е
главен  асистент  в  ИБЕИ,  БАН.  Научно-изследователската  й  дейност  е  посветена  на
проучване на състава, структурата и динамиката на фитопланктона в сладководни екосистеми
на територията на България, както и оценка на взаимовръзките  му с абиотичните и биотични
фактори във водните екосистеми.  

2. Общо описание на представените материали

Михаела  Бешкова  е  представила  общо  27  публикации,  отпечатани  в  авторитетни
чуждестранни  и  български  реферирани  списания,  в  т.ч.  и  такива  с  импакт  фактор,  като
Hydrobiologia,  Water Science and Technology,  Proceedings of  Bulgarian Academy of Sciences  и
Acta  zoologica  bulgarica. Кандидатката  има  още 15 статии  в  национални издания,  книги  и
сборници от конференции. 

Научните  разработки  на  Михаела  Бешкова  са  цитирани  в  общо  123  статии,
публикувани  в  списания,  сборници,  книги  и  дисертационни  трудове.  От  тях,  28  са  в
престижни международни издания с импакт фактор. Актуалната справка в социална мрежа
за  учени  и  изследователи  ResearchGate  показва,  че  h–индексът,  който  оценява
продуктивността  и  значимостта  на  публикациите  (вкл.  тяхната  цитируемост) на
кандидатката е 4.

http://www.iber.bas.bg/?q=en/user/143


Михаела Бешкова е взела участие в 13 национални и международни научни форуми.
Дейността  й  се  откроява  с  активно  участие  в  различни  научни  и  научно-приложни
проектни разработки. Участвала е/участва в общо 13 проекти, от които 7 финансирани от
Фонд „Научни изследвания”, 9  - от Министерството на околната среда и водите, 3 -  по
линия на двустранна спогодба и 6  - от международни програми. 

Научно-изследователската  дейност на Михаела Бешкова е  систематизирана в две
тематични направления, резултатите от които са обобщени в следните приноси: 

 Изследвания  върху  състава,  структурата  и  динамиката  на  фитопланктона  на
високопланински  глациални  езера  в  България  и  анализ  на  връзката  им  с  други
компоненти на водната екосистема;

 Изследвания на фитопланктона във влажните зони и анализ на  зависимостите с
други трофични звена като бактериопланктон, зоопланктон както и с динамиката на
биогенните елементи в изследваните водни екосистеми; 

 Целенасочени проучвания върху размерната структура на фитопланктона и анализ
на взаимовръзките с други компоненти на водната екосистема; 

 Проучване на въздействието на Dreissena polymorpha върху язовирни екосистеми и
влиянието на мидата зебра върху фитопланктона и бактериопланктона; 

 Оценка на екологичния статус на стагнантните водоеми по биологичен елемент за
качество фитопланктон и тестване на релевантни метрики за анализ. 

От  научно-приложна  гледна  точка  смятам  за  особено  ценни  проучванията,  при
които  е  установено/потвърдено,  че  мидата  зебра  Dreissena  polymorpha оказва  влияние
върху ключови абиотични характеристики и практически всички биотични компоненти на
водната  екосистема.  Посоченото  има  съществено  значение  за  оценка  на  влиянието  на
инвазивните видове върху качеството на водите в лентичните екосистеми и в тази връзка за
адаптирането  на  нормираните  и  разработването  на  нови  метрики  за  определяне  на
екологичния статус на стагнантните водните тела в България. 

3. Критични бележки и препоръки

Представените  приносите  са  формулирани  от  кандидатката  по  научни
направления/тематики на проучване, което е коректен подход. Би могло приносите да се
разграничат и по своя характер – научни, научно-приложни и методични. 

Бих дала следните  основни препоръки,  към които  Михела Бешкова  да  насочи и
продължи своята бъдеща научна дейност:

-  реализиране  на  нови  партньорства  в  доказаните  от  нея  области  на
компетентност и във връзка с това подготовка и ръководство на национални и
международни проекти; 

- по-активна публикационна дейност в престижни международни списания;
- споделяне  на  знанията  и  опита  си  в  обучението  на  млади,  научни  кадри

(дипломанти, докторанти и специализанти).



4. Лични впечатления

Познавам  Михаела  Бешкова  от  няколко  години  като  колега  и  във  връзка  с
реализацията и успешната колаборация по проектни разработки. 

Тя е скромен и добър човек, с високо съзнание,  учен с професионален подход и
изявено  чувство  за  отговорност  при  изпълнение  на  поетите  ангажименти.  Михаела
Бешкова  има  значими  научни  и  научно-приложни приноси  в  областта  на  изучаване  на
фитопланктона  в  сладководните  екосистеми  на  територията  на  България.  Следва  да  се
отбележи, че по наукометрични показатели рецензираните материали покриват, а по някои
критерии  и  надхвърлят  заложените  изисквания  за  заемане  на  академичната  длъжност
„доцент”.

В заключение  смятам, че Михаела Бешкова притежава необходимите теоретични
компетенции  и  практически  умения,  тя  има  утвърден  професионален  облик  в
специализираната тематика. Широките си познания Михаела успешно прилага в научно-
изследователската и публикационна дейност. Доктор Бешкова е уважаван колега и учен, с
доказан  изследователски  опит,  което  я  прави разпознаваемо  лице в  хидробиологичните
среди у нас и в чужбина. 
Представените за целите на конкурса материали покриват и превишават изискванията за
академична длъжност „доцент”, дефинирани в Закона за развитие на академичния състав и
в заложените минимални критерии на НС на ИБЕИ-БАН за присъждане на академичната
длъжност “доцент”. Изследователската, проектна и публикационна дейности на Михаела
Бешкова напълно отговарят на условията на обявения конкурс.

Във  връзка  с  посоченото,  убедено  препоръчам  на  уважаемото  научно  жури  да
предложи на научния съвет на ИБЕИ при БАН да избере гл. ас. д-р Михаела Бешкова  на
академичната  длъжност  “доцент”  в област  на висше  образование  „Природни  науки,
математика  и  информатика”, професионално  направление  „Биологични  науки”, научна
специалност 01.06.11 „Хидробиология”.

23.04.2018 г.
Град София  

Член на научното жури:

/доц. д-р Емилия Варадинова/
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