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Становище

От доц. д-р Владимир Вълчев

Относно: Материалите на гл. ас. Д-р Михаела Богомилова Бешкова за участието й в конкурс за

доцент в професионално направление 4.3 Биологични науки, 01.06.11 „Хидробиология“,

обявен в Държавен вестник бр. 92 от 17.11.2017 г.

Настоящото становище е изготвено в изпълнение на заповед №19/17.02.2018 г. на Директора на

ИБЕИ – БАН за определяне на научно жури за провеждане на споменатия конкурс.

Единственият кандидат е представил пълен набор от документи (копия на дипломи, списъци,

публикации в научната литература) в пълно съответствие с изискванията на ЗРАС, Правилника

за неговото прилагане и критериите на Научния съвет за придобиване на научни степени и

заемане на академични длъжности в ИБЕИ – БАН, приети на заседание на Научния съвет на

ИБЕИ – БАН на 03.05.2011 г., изменени и допълнени на заседание на Научния съвет на ИБЕИ –

БАН на 20.03.2012 г. Представените от кандидата материали представят следното:

Доктор Бешкова завършва през 1987 г. СУ „Климент Охридски“ като магистър по рибовъдство

и рибно стопанство. От 1992 г. до 2010г. работи в Институт по Зоология – БАН: 1992 г. до 1997

г. като биолог специалист, а в периода 1997 – 2010 г. – като научен сътрудник. От 2010 г. до сега

е главен асистент в Институт по Биоразнообразие и Екосистемни Изследвания – БАН.

Основната част от научната дейност на д-р Бешкова е по проучване на различни компоненти на

естествени и изкуствени водни екосистеми на територията на страната. При това са търсени

връзки  и  зависимости  с  други  компоненти  на  тези  екосистеми,  както  и  с  други  звена  на

хранителната  верига  –  през  годините  е  работила  в  максимален  диапазон  -  от  глациалните

високопланински езера до крайдунавските влажни зони, като особено място сред тях заема

комплексът на биосферния резерват Сребърна с неговата уникална за България структура. Като

основа на научните й търсения се оформят проблемите с фитопланктона - какво е мястото и значението

им  във  водната  екосистема  като  цялостна  формация,  неговите  връзките  с  другите  й  структурни

компоненти,  особеностите  му в  различни по характер  водни  тела  –  глациални езера,  влажни зони,

изкуствени водни басейни с различна степен на трофност, както и кои са факторите, които в най-голяма



степен влияят върху развитието му. Търсени са и евентуални закономерности, чрез които би могло да се

прогнозира неговото бъдещо развитие и влияние върху екосистемата.

Трябва  да  се  отбележи  и  специалното  внимание  на  д-р  Бешкова  към  възможността

фитопланктонът  да  бъде  използван  като  една  от  групите  организми,  за  оценката  на

екологичното състояние на водните екосистеми. Публикациите по тези въпроси заемат най-

голяма част от нейната цялостна публикационна дейност (16 броя).

В изследванията на д-р Бешкова място намират и проблемите свързани с размерната структура

на  фитопланктона  и  функционалната  връзка  „фитопланктон  –  инвазивни  видове“,  по-

специално с мидата  Dreissena polymorpha (общо 13 броя).  При това  с  резултатите от своята

работа тя има приноси в изследването на състава, структурата и динамиката на фитопланктона

на високопланински глациални езера в България и връзката им с други компоненти на водната

екосистема. Освен това е работила и в областта на изследване на фитопланктона във влажните

зони  и  различни  зависимости  с  други  трофични  звена  като  биогенни  елементи,

бактериопланктон, зоопланктон, използването на размерната структура на фитопланктона за

разкриване  на  важни  зависимости  и  взаимодействия  в  изследваните  водни  екосистеми,

въздействието  на  Dreissena  polymorpha върху  язовирни  екосистеми  и  влиянието  й  върху

фитопланктона  и  бактериопланктона,  както  и  по  отчитане  на  екологичния  статус  на

стагнантните водоеми чрез фитопланктона и другите съпътстващи го метрики при прилагането

на рамковата директива за водите в България. Цялостната работа на д-р Бешкова и резултатите

от нея са позволили едно сравнително активно участие на претендента в научни форуми  –

общо 13, от които 7 постера, 4 доклада и две участия качени в глобалната мрежа. Участието й в

научни проекти е както следва: финансирани от НФНИ – 7; финансирани от МОСВ – 9; по ЕБР

– 3; финансирани от чужбина – 6.

По мое мнение печатната продукция на  кандидата отговаря на изискванията  за  заемане на

академичната  длъжност  „доцент“.  Списъкът  съдържа  48  публикации  -  4  от  тях  са

самостоятелни, а в 44 д-р Бешкова е съавтор.

Като недостатък общо за цялостната работа на Бешкова (което, впрочем е характерно ако не за

всички, то поне за повечето от нас), това е липсата на теоретични разработки на определени

проблеми. Причината е обективна, защото е известно, че в последните 30 години средства за

чиста наука не се отделят. Освен това дейността на института е основно на проектен принцип,



т.е. приоритетите му се определят от различните конкурсни кампании, които се обявяват през

годините.  Това  в  известна  степен  би  могло  да  се  компенсира  в  бъдеще  с  разгръщане  на

работата по мониторинговата програма във връзка с рамковата директива на водите.

Позволявам  си  да  направя  една  препоръка  на  кандидатката  относно  бъдещата  й  дейност.

Предвид на това,  че и аз в моята практическа работа знам колко е важна прецизността на

индексите,  употребявани за  определяне  екологичния  статус  на  водните  тела  с  помощта  на

различните организмови групи, в бъдеще наред с другите си обязаности, да отделя достатъчно

време за събиране и обработване на информация, която да доведе до повишаване степента на

доверие на съответните индекси.

Заключение

Считам,  че  кандидатът  д-р  Михаела  Бешкова  е  добре  реализирал  се  специалист  в  своята

научно-изследователска  дейност  с  изразено  отношение  към  проблемите  на  фитопланктона,

неговото  място  във  водните  екосистеми  и  ролята  му  на  индикатор  за  тяхното  екологично

състояние и по мое убедено мнение, напълно отговаря на критериите и изискванията на ИБЕИ

–БАН за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ в секция „Биоразнообразие и процеси

в сладководните екосистеми“ на ОВЕ.

Препоръчвам на научното жури да подкрепи със „ЗА“ настоящата кандидатура и да предложи

на Научния съвет на ИБЕИ – БАН да избере главен асистент д-р Михаела Бешкова за ДОЦЕНТ

по Хидробология в секция „Биоразнообразие и процеси в сладководните екосистеми“ на ОВЕ.

София, 23.04.2018 год.                          С уважение: 

                                                                                       Доцент д-р Владимир Вълчев

                                                                                             Член на научното жури


