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СТАНОВИЩЕ

От:  проф.  д-р  Надя  Г.  Огнянова-Руменова,  Геологически  институт  при  БАН,  секция
„Палеонтология, стратиграфия, седиментология”

Относно:  Представена  документация  по  конкурс  за  заемане  на  академична  длъжност
„доцент”, научна  специалност  01.06.11  „Хидробиология”,  за  нуждите  на  секция
„Биоразнообразие и процеси  в сладководните екосистеми”, ИБЕИ при БАН. Конкурсът е
обявен в Държавен вестник, брой 92 от 17.11.2017 г.

Процедура: В законово установения срок за участие в конкурса са постъпили документите
на единствен кандидат – главен асистент д-р Михаела Богомилова Бешкова.

Д-р Михаела Бешкова е главен асистент в Института по биоразнообразие и екосистемни
изследвания при БАН от 2010 година. През 1995 г. получава образователна и научна степен
„доктор” по научна специалност „Хидробиология”, Институт по зоология при БАН. Има
повече от 33 години трудов стаж по специалността в различни водещи научни институции:
СУ  „Климент  Охридски”,  катедра  „Хидробиология”,  Институт  по  зоология  при  БАН,
Института по биоразнообразие и екосистемни  изследвания при БАН. Основни области на
научен интерес са изследванията на състава, структурата, темпоралната и пространствена
динамика на фитопланктона в разнообразни естествени и изкуствени лентични и лотични
водни басейни на територията на България, проследяване на връзки и зависимости с други
компоненти на водната екосистема (морфометрични, физични и химични) и други звена на
трофичната верига (зоопланктон, макрофити, бактериопланктон).

Обща характеристика на дейността на кандидата

Оценка на научната продукция
В конкурса д-р  Бешкова представя 42 научни публикации и 6 отпечатани резюмета (от
период  1996-2017),  както  и  списък на  научно-изследователските  проекти,  в  чиито
колективи участва. Научните публикации са разпределени както следва: в научни списания
с  импакт  фактор  –  12;  в  реферирани списания  без  импакт  фактор  –  15;  в  национални
издания и сборници – 9; в сборници от конференции (пълен текст на доклади пред научни
форуми) – 6. Почти всички публикации отразяват резултатите от изпълнението на научно-
изследователски проекти.  Д-р Бешкова публикува главно на английски език – 38 бр., на
български са само - 4. Самостоятелни статии са само две, колективните – 40, като в 11 от
тях – кандидатката е водещ автор.  H-index = 3. Участвала е с доклади и постери на  13
научни форума, 12 от които са международни. 

Приноси 
Научно-изследователската  дейност  на  д-р  Бешкова е  в  областта  на  хидробиологията.
Особено  внимание  бих  отделила  на  нейните  научни  приноси  при  изследване  на
фитопланктона на високопланинските глациални езера в България. За първи път в нашата
страна се проследява съставът, числеността, биомасата и структурата на фитопланктонното
съобщество в сезонен, годишен и пространствен аспект, и във връзка с морфометрични,
физични и химични фактори на средата.
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Значими постижения д-р Бешкова  има при изследванията на фитопланктона във
влажните зони, свързани с българския участък на река Дунав. За първи път са проведени
комплексни  изследвания  на  фитопланктона  и  зависимостите  на  физикохимичните
показатели,  висшата водна растителност и зоопланктона.  Подсигуряването на регулярна
връзка с река Дунав е от първостепенно значение за поддържане на нормалните процеси в
крайдунавските  влажни  зони.   Например  в  изследванията  на  езерото  Сребърна
аргументирано се обосновава нуждата от свързването на езерото с река Дунав чрез поне един
входящ и един изходящ канали, гарантиращи промиването на езерото при високите речни води
и позволяващи ограничаване на процесите на натрупване на гниеща органика и максимално
приближаване до неговото естествено състояние на свързаност с реката, осигуряващо трайно и
необратимо възстановяване на езерната екосистема. 

В поредица  от  изследвания  се  разглежда  инвазивното  развитие  на  мидата-зебра
(Dreissena polymorpha) и нейното въздействие върху фитопланктона и бактериопланктона в
язовирните  екосистеми.  Периодите  преди  и  след  инвазията  на  мидата-зебра  в  язовир
Жребчево показват статистически достоверни разлики в прозрачността на водния стълб по
Секки и  концентрациите  на кислорода  и  NO3-N в  хиполимниона в  полза  на  периода след
инвазията.  Установява се, че най-вероятно мидата-зебра оказва най-голямо влияние върху
синьозелените  водорасли  Cyanoprokaryota,  тъй  като  те  показват най-ниско  сходство  по
Soerensen между двата периода.  Част от резултатите, получени при изследването на язовир
Жребчево  са тествани на голям брой (52) заразени и незаразени с Dreissena spp. водоеми –
езера и язовири. 

Цитирания
Съгласно  представената  справка  общият  брой  на  цитатите  е  123  (установих  едно
самоцитиране в приложения списък -  №1),  от които 28 са в международни списания с
импакт фактор.

Признание за експертния опит и компетентност на д-р Бешкова е привличането й в състава
на различни наши и международни колективи. Научно приложната й дейност се състои в
участието  й  на  успешно  завършени  25  български  и  международни  проекта.  Нейните
приноси  в  областта  на  изследванията  на  фитопланктона  са  ясно  разграничими  в
колективните изследвания. С голяма научно приложна стойност са резултатите от няколко
проекта: EMERGE (European Commission FP 5); Проект “BioWetMan”, ESENIAS TOOLS.
С  подчертано  приложно  значение  са  и  резултатите,  получени  при  изпълнението  на
проектите към МОСВ. 

Коментар
Оценката  на  представените  материали  по  отношение  на  препоръчителните  критерии
показва,  че  наукометричните  показатели  на  кандидатката  надхвърлят  значително
изискванията за избор на „доцент”.  Научните приноси са видими международно,  което
доказва  тяхната  цитируемост и участието  в  научни  проекти   (в  т.ч.  международни  и
научно-приложни).  В  автобиографичната  справка  не  са  отбелязани  допълнителни
експертни дейности (например рецензиране на статии, експертни резултати по проекти на
МОСВ),  не  е  посочена  преподавателска  дейност,  както  и  членство  в  професионални
организации,  организационни и редакционни съвети.  Бих искала да  препоръчам на  д-р
Бешкова да  насочи вниманието си и  към таксономични проблеми при изследването на
фитопланктона. 

2



Заключение:  Д-р  М. Бешкова  е утвърден специалист в областта на  хидробиологията със
значими оригинални научно-фундаментални и приложни разработки.  Имам много добри
лични  впечатления  от  нейната  работа  и  компетентност,  защото  от  15  години  работим
успешно в общи изследователски проекти. Тя отговаря на всички критерии и показатели за
заемането  на  академична  длъжност  „доцент”  съгласно  ЗРАСРБ  и  Правилниците  за
прилагане на ЗРАСРБ на МС, на БАН, и на  ИБЕИ при  БАН, което ми дава основание
убедително и отговорно да подкрепя нейната кандидатура за заемането на академичната
длъжност „доцент” пред Научното жури и Научния съвет към ИБЕИ.

16. април. 2018 год. Подпис:
София (проф. д-р Надя Огнянова-Руменова)
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