
Вх.№ 915-НО-05-06/9.10.2018г. 
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 № 72/01.08.2018 г. на Директора на ИБЕИ.

Относно 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. 36/27.04.2018 г. за нуждите на
изследователска  група "Лотични екосистеми", секция  "Биоразнообразие  и  процеси  в
сладководните екосистеми",  отдел "Водни екосистеми" при ИБЕИ БАН, като  единствен
кандидат участва гл. ас. д-р Янка Николова Пресолска.

1. Кратки биографични данни

Янка Пресолска е завършила Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и
има  придобита магистърска степен „биолог”. През 2014 г. защитава докторска дисертация
на  тема  „Състав,  разпространение  и  екология  на  разред  Ephemeroptera (Insecta)  в
България.” по научна специалност „Хидробиология”. 

В периода  1985-2010 г.  доктор Пресолска  работи като „лаборант”  и „специалист
биолог”  в  Институт  по  зоология  при  БАН.   От  2010  г.  кандидатката  заема  поетапно
длъжностите  „биолог”,  „асистент”  и  „главен  асистент”  в  ИБЕИ,  БАН.  Научно-
изследователската  й  дейност  е  посветена  на  биоразнообразието,  екологията  и
биоиндикацията  на  водните  безгръбначни  животни.  Придобива  експертиза  във
фаунистиката, таксономията и екологията на еднодневките. Развива своите компетенции в
областта  на  сапробиологията,  хидробиологичния  мониторинг  и  екологичната
категоризация на повърхностните води в България. Владее английски език, ползва немски
и  руски  език.  Притежава  отлични  компютърни  умения,  в  това  число  и  за  работа  със
специализирани  програмни  продукти.  Членува  в  Съюза  на  учените  в  България  и
Международната организация за изследване на река Дунав.
  

2. Общо описание на представените материали

За  целите  на  конкурса  Янка  Пресолска  е  представила  11  публикации,  отпечатани  в
авторитетни  списания с импакт фактор, като Acta zoologica bulgarica, Zootaxa, Aquatic insects и
Journal of entomological research society. Кандидатката има още 18 статии в други, реферирани
научни  издания,  10  в  национални  тематични  сборници  и  глави  от  книги,  2  доклада,
публикувани в пълен текст и 21 абстракта от научни форуми. 



Научните разработки на Янка Пресолска са цитирани в общо 163 публикации. От
тях, 36 в списания с импакт фактор, 37 в книги, 42 в дисертации, а останалите в други
издания.

Доктор  Пресолска  е  участвала  в  22  национални  и  международни  конференции,
симпозиуми  и  семинари.  Рецензирала  е  18  научни  публикации  в  областта  на  нейните
компетенции.  Дейността й се откроява с активно участие в различни научни и научно-
приложни разработки.  Участвала е и участва в общо 21 национални и 9 международни
проекти,  финансирани  по  различни  европейски  рамкови  програми  и  по  линия  на
двустранно сътрудничество.  

Доктор Пресолска е ръководител на изследователска група „Лотични екосистеми“
към  секция  "Биоразнообразие  и  процеси  в  сладководните  екосистеми",  отдел  "Водни
екосистеми". От средата на 2016 г. Янка Пресолска е ръководител и на задочен докторант
Биляна Римческа. Актуалната справка в социална мрежа за учени и изследователи Research
Gate  показва,  че  h–индексът,  който  оценява  продуктивността  и  значимостта  на
публикациите (вкл. тяхната цитируемост) на кандидатката е 6.

Основните научни и приложни приноси на  доктор Пресолска са систематизирани в
следните тематични направления:

 1) изследвания върху биоразнообразието на разред Ephemeroptera (Insecta) – фауна,
таксономия,  разпространение,  екология,  биоиндикаторен  потенциал  и  консервационна
значимост; 

2) изучаване на макрозообентосните съобщества - видово разнообразие, структура,
динамика на таксономичния състав в пространствено-временен аспект и в условията на
различно  по  характер  натоварване/замърсяване,  както  и  във  връзка  с  използването  на
водните  безгръбначни  животни  като  биологичен  елемент  за  качество  при  екологичната
категоризация на повърхностните водни тела в България. 

Смятам  за  особено  ценни,  с  подчертан  личен  принос,  проучванията  на
кандидатката, при които са установени нови за българската фауна таксони, представители
на  разред  Ephemeroptera.  Значимостта  на  приносите  й  е  свързан  и  с  актуализация  на
таксономични  списъци,  обобщение  на  екологични  данни  за  срещаемостта  и
разпространението на еднодневките в слабо проучени и непроучени български реки.  За
първи  път  е  направена  комплексна  екологична  характеристика  на  представителите  на
разред Ephemeroptera, в резултат на което са изведени основните фактори, влияещи върху
разпространението  им  в  широк  мащаб.  Оценен  е  индикаторният  потенциал  и
консервационна стойност на представителите на разреда. 

3. Критични бележки и препоръки

Нямам  критични  бележки  към  кандидатката  и  представените  материали  по
конкурса. Бих дала следните основни препоръки, към които доктор Пресолска да насочи и
продължи своята бъдеща научна дейност:

- да  приложи  своя  богат  опит  и  знания   в  реализирането  на  ръководство  на
национални и международни проекти; 

- по-активна публикационна дейност в престижни международни списания.

4. Лични впечатления



Познавам  Янка  Пресолска  от  дългите  години  съвместна  изследователска  и
експертна работа, свързана с успешната колаборация по редица проектни разработки. Тя е
учен с високо чувство за отговорност и безспорен професионален подход при изпълнение
на  поетите  ангажименти.  В  личен  план  Янка  е  един  от  най-добрите,  безкористни  и
всеотдайни хора, с които животът ме е  срещал. 

Янка Пресолска  е  с  доказани научни и научно-приложни приноси  в областта  на
изучаването  на  разред  Ephemeroptera  (Insecta)  и  макрозообентосната  фауна  в
повърхностните  вътрешни  водоеми.  По  наукометрични  показатели  рецензираните
материали покриват, а по някои критерии и надхвърлят заложените изисквания за заемане
на академичната  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”. 

Заключение

Гореизложеният  обобщен  преглед  показва,  че  доктор  Пресолска  притежава
безспорни теоретични знания и умения и утвърден професионален облик. Своите широки
научни  компетенции  тя  успешно  прилага  както  при  реализацията  на  научно-
изследователската и публикационна дейност, така и в обучението на младите специалисти
в областта. Тя е уважаван колега,  ценен експерт и отличен професионалист. 

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

09.10.2018 г.
Град София  

Член на научното жури:

/доц. д-р Емилия Варадинова/
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