
РЕЦЕНЗИЯ 

на проф. д-р Йордан Иванов УЗУНОВ 

относно материалите и приносите на гл.ас. д-р Янка Николова ПРЕСОЛСКА, 

представени за участие в конкурса за научната длъжност «ДОЦЕНТ» 

по научната специалност "Хидробиология" (01.06.11) 

в професионалното направление 4.3 Биологични науки,  

обявен от ИБЕИ-БАН в ДВ, бр. 36/27.04.2018 г. за нуждите на секция 

“Биоразнообразие и процеси в сладководни екосистеми“  

на Отдела “Водни екосистеми“ на ИБЕИ-БАН 

Представените материали по конкурса съответстват на изискванията и критериите 

на текущото национално и академично законодателство и вътрешните правила на 

ИБЕИ-БАН за избор на кандидати в конкурсите за научната длъжност «ДОЦЕНТ». В 

срока на конкурса са подадени документи за участие от единствен кандидат – д-р 

Янка Николова ПРЕСОЛСКА, главен асистент в секция “Биоразнообразие и процеси 

в сладководни екосистеми“ на Отдел “Водни екосистеми“ на ИБЕИ-БАН. 

Родена през 1964 г., д-р Янка Николова Видинова-Пресолска през 1993 г. завършва 
висшето си образование в специалността “Биология“ на ПУ “Паисий Хилендарски“. 
Още от 1985 тя работи като лаборант под ръководството на проф.дбн Борис Русев – 
виден наш биопотамолог и дългогодишен ръководител на Секция 
“Хидробиология“ в Института по зоология, БАН. След дипломирането си тя е 
назначена за сп. биолог и сътрудничи с доц. И. Янева до нейното прехвърляне в 
БФ/СУ. През 2010 е назначена на академичната длъжност “асистент“ в Отдела 
“Водни екосистеми“ на ИБЕИ-БАН, а след успешна защита на докторат (2014) е 
назначена за “главен асистент“ в Секцията “Биоразнообразие и процеси в 
сладководни екосистеми“ на ИБЕИ-БАН (2015). Така, независимо от 
административно-структурните промени през годините, цялата научна дейност и 
кариера на д-р Я. Пресолска преминава в едно и също академично звено, като 
дейността й е посветена на изучаване на биологията и екологията на важна 
насекомна група – типични реобионти, и на процесите в сладководните лотични 
(речни) екосистеми в нативни и повлияни от човека условия. Участва като 
изпълнител в множество научни и приложни проекти, а през последните години и 
ръководи съвместни изследвания с Чешката АН, които издигат научно-методичното 
равнище на нейните изследвания. 
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Освен изискуемите кадрови документи и справки, кандидатката е представила и 

списък от 41 публикувани труда (всичките приложени отделно), от които 11 в 

научна периодика с IF, други 18 в периодика без IF, 10 в национални издания и 

научни сборници, 2 доклада от конференции в пълен текст и 21 абстракта, част от 

които са отпечатани по-късно и като отделни доклади. Отклонявам от рецензиране 

автореферата на нейната дисертация (№ 1), както и други 3 труда (№№ 2-4), 

публикувани във връзка с дисертационната й теза. 

Научните трудове, представени непосредствено за настоящия конкурс, са 

публикувани основно в Acta zoological Bulgarica - 8 с IF + други 5 от периода преди 

2012. Три са чуждестранните международни издания с IF (Zootaxa, J. Aquatic Insects, 

J .Entomol. Society); сред тези без IF има и редица, които се публикуват в България, 

като Phytologia Balkanica, BioAutomation, а най-много статии (5) са публикувани в 

Lauterbonia - специализирано немско/международно издание за хидрофаунистика. 

Сред изброените публикации в национални издания под един общ номер (№ 41) са 

изброени 9 авторски статии от фундаменталния труд “Червена книга на България (т. 

2 Животни)“, които представляват принос към консервационната биология на 

групата Ephemeroptera у нас, и които следва да се считат като самостоятелни, 

отделни статии. В същата група (II-C) е включен обаче и един труд (№ 39), който не 

отговаря на дефинициите за публикация (вж. чл. 9.2 на Зоологическия кодекс…), 

тъй като е отпечатан в минимален брой екземпляри, при ограничен достъп за 

разпространение и ползване и чрез светлочувствителна (фото)техника (ксерокс, 

офсет…) и затова не се приема за рецензиране. 

Цитираните трудове на кандидатката са 32, като са намерени 36 цитата в издания с 

IF, други 37 цитата се намират в книги и 42 цитата – в общо 8 дисертации на 

докторанти от ИБЕИ-БАН, ЮЗУ и БФ/СУ. Прави впечатление, че над 39% от 

намерените цитати са дело на чуждестранни автори, особено в последните години. 

Под № 130 в списъка с цитиранията е посочен подзаконов нормативен акт 

(Наредба Н-4/2013), където в т. 4 на Приложение 6 към чл. 12, ал. 4 се цитира 

работа (№ 32) с участието на кандидатката. Този факт подлежи на двояк коментар: 

първо, поздравления, че научно-методичен труд с нейно съавторство е цитиран в 



нормативен документ, и второ, цитиращият документ няма характера на научен 

труд, каквито са всичките останали цитати от приложения списък. 

Кандидатката е самостоятелен автор на12 научни труда (№№ 17,38, 41.1-41.9 + № 4 

по дисертацията й), очевидно е предпочитанието й да работи екипно, в по-големи 

или по-малки изследователски групи. През първите години от нейната кариера тя 

публикува предимно със своите преки ръководители (проф. Б.Русев, доц. И. Янева), 

а впоследствие с по-широк кръг колеги от ИЗ, ЦЛОЕ, БФ/СУ, НПНМ, както и със 

задгранични партньори-изследователи от различни европейски центрове, с които 

тя поддържа професионални контакти. 

Доколкото не са представени данни за дялово разпределение, приемам, че 

съавторите участват равностойно в разработката на отделния научен труд. 

Не е приведен отделен списък на различните проекти, в които кандидатката е 

участвала или ръководила; само в приложената към документите автобиография 

(CV) се открива кратка информация за последните 20 години. Вижда се, че д-р Янка 

Пресолска е активен участник в научно-изследователския процес и разработва 

съвместно със съответните работни колективи значими теми/проекти, възложени 

от КОПС/МОСВ и ИАОС, НФНИ, както и теми от институтския план на бюджетно 

финансиране от БАН. В същия списък са изброени и теми по международното 

сътрудничество, което кандидатката поддържа от години с научни звена в Чехия 

вече близо 10 години, както и с други академични институти от Украйна, Австрия, и 

т.н. Позволявам си тук забележката за некоректно включване на отделни проекти 

като национални или международни, в зависимост от източника на финансиране – 

национален (държавен бюджет, НФНИ, ПУДООС, ОПОС и др.) или международен 

(непосредствено външно финансиране чрез Рамковите програми на ЕС, отделни 

чужди правителствени институции като USAID, SwissARD, JICA... без български 

посредник/ оператор на средствата). В този смисъл така могат да се разглеждат и 

междуакадемичните спогодби (ЕБР) за разлика от други проекти с международни 

изследователски колективи. 



В така представения списък с проекти с участието на кандидатката не се откриват 

данни тя да е ръководила научно-изследователски или научно приложен проект 

след защитата на научната си степен, освен няколкото проекта по ЕБР. 

Не са приведени данни за участие в процеса на обучение – лекторски курсове, 

семинари/ практикуми, подготвени дипломанти/ магистранти, издадени учебни 

пособия (учебници, ръководства, помагала). Понастоящем обаче д-р Я. Пресолска е 

ръководител на задочния докторант маг. Б. Римческа (Македония), с която вече 

има няколко публикации и участия в научни форуми у нас и зад граница. 

Не се откриват и документи за преминати курсове за допълнително обучение и 

повишаване на квалификацията от самата кандидатка, което считам за пропуск в 

представянето й. 

Основните направления, в които се развива научната кариера и приносите на 

кандидатката д-р Я. Пресолска, се очертават като проучвания в две основни насоки: 

 таксономия, фаунистика, разпространение и консервационен статус на 

видовете от разред Ephemeroptera (Insecta): 

 Интензивните изследвания на кандидатката позволяват постоянно 

актуализиранена данните за видовия състав на ефемероптерната фауна у 

нас (№№ 1, 2, 4, 16), като са съобщени един род и 9 вида нови за 

българската фауна. Част от съобщенията й са описания на различните форми 

от жизнения цикъл на тези еднодневки (имаго, ларви) или нови находища на 

преди познати видове; 

 Върху нов типусен материал (холо- и паратипуси) от Странджа е преописан 

видът Ecdyonurus (Ecdyonurus) russevi Braasch & Soldán 1985 с прилагане на 

техники на електронната микроскопия (№ 10). Не се откриват обаче 

указания за неговия потенциален консервационен статус (ендемит? рядък? 

застрашен?); 

 Осъвременени са представите за видовото богатство на 

ефемероптерната фауна в редица наши поречия, някои от които слабо 

или дори непроучени (№№ 5, 9, 19, 31, 33, 37, 38, 44). Натрупаните данни за 

находките/ находищата на отделните видове в страната позволяват да се 



изработят оригинални, авторски UTM-карти на речната мрежа с указания 

за актуалното географско (№№ 3, 15, 16, 26, 41.1-41.9) и/или височинно (№ 

26) разпространение на видовете еднодневки (без сем. Baetidae); 

 В повечето случаи нейните фаунистични изследвания са придружени с данни 

за различните параметри на водната среда, които тя интерпретира 

във връзка с установени градиенти по речната екосистема; на тази основа са 

разграничени специфични ефемероптерни съобщества (таксоценози) в 

отделните структурни/ морфоложки зони на речното течение (№ 1); 

 Проведен е анализ на консервационната значимост/стойност на 

еднодневките у нас, като е актуализиран списъкът на редките, реликтните 

и/или ендемичните еднодневки (№№ 6, 15, 26, 35, 36, 37, 38, 42); 9 вида 

еднодневки са оценени по критериите на IUCNи са включени в Червената 

книга на България (2015) като “регионално изчезнал (EX)“ и “критично 

застрашен (CR)“ вид (№№ 41.1-41.9); на базата на данни за хетероптерата 

Aphelocheirus aestivalis е разработен вероятностен прогностичен модел 

за пригодност на местообитанията в неизследвани или слабо проучени 

райони (№ 15); 

 В хода на докторантурата, която тя ръководи, са проучени и еднодневките в 

река Тетовска и други речни течения в съседна Македония, където се 

съобщават 7 нови вида за фауната и други данни за разпространението на 

4 познати вида от тази страна (№№ 12, 14,17). 

 

 видово разнообразие, обилие, биоиндикаторно значение на еднодневките и 

на макрозообентоса (МЗБ) в сладководните екосистеми у нас: 

 Актуализирани и обобщени са данни за видовото разнообразие на 

дънните зооценози в лотични и лентични екосистеми в страната; в 

редица случаи се съобщава за нови находки на видове от МЗБ или за 

промени в състава на МЗБ като следствие от изменена екологична ситуация 

в дадени речни течения/ участъци (№№ 5, 9, 18, 21, 22, 25, 28, 29, 33, 40); 

констатира се значителна промяна в състава на бентосните зооценози в 



сравнение с минали периоди (№№ 5, 22, 40); за част от изследваните обекти 

се доказва последействие на натоварването с тежки метали дори след 

отстраняването му (№№ 7, 34); анализирано е фаунистичното сходство във 

водни тела с изменени условия на водната среда и след елиминиране на 

различни по характер натоварвания (№№ 5, 29); оценени са измененията на 

видовия състав на МЗБ по градиента на речния континуум и тренда за 

нарастване на видовото богатство по течението, респ. зоните на континуума 

(№№ 28, 33);  

 Въз основа мащабни изследвания върху видовия състав и 

разпространението на МЗБ в 51 от най-големите язовири и естествени езера 

на територията на България е съставен първият цялостен фаунистичен 

списък на дънните безгръбначни в стоящи водни обекти у нас (№ 11); 

 Разработени, апробирани и адаптирани са методи за оценка на 

сапробното и/или екологичното състояние на водни тела, като е 

определен индикаторният потенциал на 22 вида еднодневки; коригирани 

или потвърдени са известните досега индикаторни характеристики на 18 

вида, за други 37 вида е оценена тяхната сапробна характеристика[№ 1]; за 

целите на оценката на екологичното състояние/потенциал на водните тела у 

нас са апробирани и/или адаптирани нови показатели като “брой на 

бентосни групи“, “броя таксони“, “обща относителна численост“, ЕРТ-

индекса и др.; оценен е екологичният потенциал на 12 язовира и 

естествени езера (№ 7) или на екологичното състояние на отделни поречия 

(№№ 9, 22, 43, 44), вкл. на избрани пунктове от мониторинговата мрежа (№ 

23) в страната; 

 При обхватно общоевропейско проучване на алпийските ледникови езера 

у нас са проследени измененията в количествения и качествения състав на 

МЗБ, като чувствителността на фаунистичните комплекси се определя по-

скоро от химичния състав на водите със съпътстваща роля на надморската 

височина и географския район, докато размерът на езерата или дълбочината 



им не показват статистически значимо влияние за формирането и 

динамиката на видовите комплекси на литоралния МЗБ (№№ 20, 27); 

 С цел определяне на трофичния интегритет, обърнато е сериозно внимание 

на структурата и функционирането на трофичните мрежи в стоящи 

водни тела (№№ 8, 24, 45), особено в условия на масова инвазия на мидата-

зебра Dr. polymorpha; установява се, че апробираните два трофични 

индекса (RETI/PETI и интегралният It) могат да бъдат информативни за 

биотичния отговор на бентосните общности и по този начин да бъде 

предвидима степента на антропогенно въздействие (№24). 

 Попътно са разработвани и други теми с методичен характер (№№ 32, 39) 

или като резултат от фаунистични находки. 

 

Справката за научните и научно-приложните приноси на д-р Я. Пресолска отразява 

вярно съдържанието им, извлечено от така представените публикувани трудове с 

резултати от изследователската ѝ дейност. Прави впечатление последователното 

усвояване и прилагане не само на нова терминология и концепции, но и на нови 

изследователски методи. Сред тях изпъкват методите на електронната 

микроскопия за целите на таксономичните ѝ изследвания, разнообразните 

статистически програми и методи, удачно подбирани и прилагани за конкретните 

цели на дадено изследване, стремеж към преминаване от събирането на първични 

материали и данни към тяхното по-значимо обобщаване и пр.  

Важна страна от нейната изследователска работа е дейността ѝ в полето на 

природозащитата и по-специално – на екологичното оценяване на сладководните 

тела у нас, съобразени с методичните изисквания и нормативи както на 

европейските, така и на националните нормативни актове. Показателна е и 

дейността й като Ръководител на експертна група в скорошните проекти, свързани 

с екологичното оценяване и картиране на състоянието и на екосистемните услуги, 

предоставяни от сладководните екосистеми у нас, където тя прояви не само 

компетентност, но и организационни умения да мобилизира, координира и 

ръководи колегите си в работната група. 



Всичко това ми дава достатъчно основания да приема, че д-р Янка Пресолска е 

изграден научен работник, с натрупани приноси – както фундаментално-

теоретични, така и научно-приложни, която владее немалко съвременни методи за 

научно изследване именно в областта, за която е обявена конкурсната процедура 

за доцент по “Хидробиология“ (01.06.11). 

 

Заключение: Представените от гл.ас. д-р Янка Н. Пресолска материали и приноси 

отговарят напълно на критериите и изискванията на Научния съвет на ИБЕИ-БАН за 

заемане на академичната длъжност «ДОЦЕНТ». Нейните изследвания, постижения 

и дейност показват научното израстване на кандидатката и нейната роля като 

подготвен ентомолог-бентосолог и специалист-хидробиолог с постижения в 

изследването на биологията и екологията на нашите сладководни обекти с 

различна типология, категория и екологично състояние, които се провеждатв НИГ 

“Лотични екосистеми“ на Секцията “Биоразнообразие и процеси в сладководни 

екосистеми“ на Отдела “Водни екосистемни“ в ИБЕИ-БАН. 

На основание на горното, предлагам Научният съвет да избере единствената 

кандидатка – гл.ас. д-р Янка Николова ПРЕСОЛСКА, за «ДОЦЕНТ» по научната 

специалност "Хидробиология" (01.06.11) в професионалното направление 4.3 

Биологични науки за нуждите на секция “Биоразнообразие и процеси в 

сладководни екосистеми“ на Отдела “Водни екосистеми“ на ИБЕИ-БАН, съгл. 

конкурса за заемане на академичната длъжност, обявен от ИБЕИ-БАН в ДВ, бр. 

36/27.04.2018 г.  

Настоящата рецензия е изготвена в съответствие с действащото законодателство за развитието на 
академичния състав в страната и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 
за заемане на академични длъжности в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при 
БАН, приет от НС на ИБЕИ-БАН на 22 юли 2014 г., изменен и допълнен от НС на ИБЕИ-БАН с решения от 
28 април 2015 г. и от 12 май 2015 г. 

 

 

София, 08 октомври 2018 г.    Изготвил рецензията:………………………… 

 
Проф. д-р Йордан Иванов УЗУНОВ, 

Отдел «Водни екосистеми», пенсионер 
Член на Научното жури 




