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СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Любомир Ангелов Кендеров – Катедра „Обща и приложна

хидробиология”, Биологически факултет при СУ „Св. Климент Охридски”

Относно: конкурс за академична длъжност „Доцент” по специалност „Хидробиология”

(шифър 01.06.11) за нуждите на изследователска група „Лотични екосистеми“ в секция

„Биоразнообразие и процеси в сладководните екосистеми“ на отдел „Водни

екосистеми“ , ИБЕИ – БАН, обявен в ДВ, брой 36/27.04.2018г. с единствен кандидат:

гл. ас. д-р Янка Николова Пресолска

1. Общи данни за кариерното и тематичното развитие на кандидата

Главен асистент д-р Янка Пресолска е възпитаник на Пловдивски университет „Паисий

Хилендарски.  През  1993г.  завършва  магистратура  по  Биология  със  специализация

учител по биология. Още като студент, Я. Пресолска започва работа като лаборант в

Институт по зоология (БАН). След завършване на висшето си образование (1993г.), Я.

Пресолска продължава кариерата си в Института като специалист биолог. През 2010г. е

избрана за асистент, а от 2015г. вече е главен асистент в Институт по биоразнообразие и

екосистемни изследвания (БАН). През 2014г.  защитава дисертация на тема „Състав,

разпространение и  екология  на разред  Ephemeroptera (Insecta)  в  България“.  Общият

трудов стаж по специалността е над 32 години. 

В конкурса за доцент, гл. ас. д-р Я. Пресолска е представила общо 43 научни труда,

разпределени както следва: за придобиване на ОНС „Доктор“ - 3 научни публикации и 1

автореферат; за участие в конкурса за доцент –39 публикации. От последните научни

трудове,  публикациите  в  списания  с  импакт  фактор  (IF) са  11  броя;  реферираните

статии са 18 броя, други 10 статии са публикувани в национални издания, в Червената

книга на България (9 различни вида еднодневки), в глави от книги и сборници. В пълен

текст са публикувани и 2 доклада от научни конференции.  В научната активност на

кандидата са включени общо 21 доклада от национални и международни конференции,

публикувани с резюме. По-голямата част от научните публикации са в съавторство, като

на 22 статии (около 60%) кандидатът е първи или втори автор. Общият импакт фактор e

IF =  5,11.  Доказателство  за  развитието  на  научно-изследователската  кариера  на  д-р

Пресолска  са  и  цитиранията  на  научните  трудове  -  общо  163  пъти.  Цитатите  са

разпределени както следва: в списания с  IF – 36  пъти, в други списания – 48 пъти, в

дисертации – 42 пъти (6 чуждестранни и 36 национални), в книги – 37 пъти. 

Важен показател за научната и експертна работа на гл.ас. Я. Пресолска са участията ѝ в

различни научни и приложни проекти и разработки. В общо 30 проекта (21 национални,

9  международни)  кандидатът  участва  като  хидробиолог  и  специалист  –  таксоном

(разред  Ephemeroptera,  еднодневки).  Взема  участие  в  разработване  на  методики за:



определяне на лимитиращи стойности на речния отток (за осигуряване на оптимално

екологично  равновесие);  определяне  приложимостта  на  структурните  параметри  на

макрозообентоса  за  екологична  класификация  на  реки;  използване  на  биотичните

индекси  BMWP и  ASPT;  разработване  на  студентски  практики  по  оценка  на

екологичното  състояние  на  реки.  По  отношение  инвазивните видове,  участва  в

разработките за оценка и управление на инвазията от миди Dreissena spp. Участва при

разработки за оценяване на биоразнообразието на някои български реки от Странджа

планина  (макрозообентос,  риби),  влажните  зони  на  река  Дунав  (във  връзка  с

оптимизиране  на  екосистемните  функции),  НП  Централен  Балкан  и  др.  Участва  в

дейностите  по  привеждане  на  националната  система  за  биомониторинг на

повърхностни води към РДВ (директива 60/2000); при извършване на мониторинг на

състоянието на някои реки (р. Въча, р. Яденица, р. Юндолска); екомониторинг в Рожен

и  Средногорието;  в  прилагането  на  Националната  програма  за  мониторинг  на

повърхностните  води  и  др.  Участва  в  определянето  на  качеството  на  водите  и

екологичното  състояние на  езера  в  Рила  планина,  реки  от  Западнобеломорски  и

Източнобеломорски  басейн  и  др.  Взема  участие  при  дейностите,  свързани  с

определянето  на  т.нар.  референтни  условия  и  МЕП,  както  и  при  разработване  на

класификационната система за оценка на екологичното състояние / потенциал за

повърхностните води в България (реки, езера) и при изследването на БЕК в избрани

потенциално  референтни  водни  тела  от  Черноморски  басейнов  район.  Участва  в

големите  национални  проекти  по  картиране  и  определяне  природозащитното

състояние  на  природни  местообитания и  видове  (фаза  I);  интеркалибрация  на

методите за  анализ  на  БЕК  за  типовете  ПВТ  в  България;  оценка  и  картиране

състоянието  на  сладководните  екосистеми  и  техните  услуги  в  България  (FEMA) и

екосистемните услуги във влажните зони (WEMA), изучаване на функциите и ползите

от влажните зони с цел подобряване управлението им (BIOWETMAN).  Важна част от

проектните  разработки  са  насочени  към  таксономични,  фаунистични,  екологични  и

филогеографски проучвания върху разред Ephemeroptera (еднодневки). 

Гл. ас. д-р Я. Пресолска е научен ръководител на една докторска дисертация (от 2016г.)

по тема „Типология и оценка на екологичното състояние на планински и полупланински

реки, базирана на макрозообентосните съобщества – проучване на Балканите“. 

Редакторската активност на кандидата е следната: изготвени са 17 рецензии на научни

статии - 15 в международни списания и 2 в сборници на конференции.

Конкурсната документация, представена от кандидата, е добре подредена, нагледна и

напълно съответства на изискванията на Закона за развитие на академичния състав

в България и Правилника за  неговото приложение.  Научните  трудове  и  другите

критерии напълно удовлетворяват и Правилника за условията и реда за придобиване



на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБЕИ – БАН. В някои

случаи (например по отношение брой цитирания, общ брой статии и др.) кандидатът

неколкократно нахвърля горните изисквания и препоръки. 

2. Най- важни научни приноси и научно – приложни постижения

Кандидатът гл. ас. д-р Я. Пресолска е отдавна утвърден и търсен у нас и в чужбина

учен,  посветил  голяма  част  от  своята  кариера,  вкл.  докторската  си  дисертация,  на

таксономията,  екологията,  разпространението  и  биоиндикаторната  роля  на

еднодневките (разр. Ephemeroptera). В това направление са постигнати следните главни

приноси: 

- Извършено е обобщаващо, дългогодишно изследване върху таксономичния състав на

Ephemeroptera, като са установени 9 вида и 1 род, нови за България; 8 вида за пръв път

са съобщени в стадии imago, други 5 вида – в стадии larva, 1 вид – и в двата стадия. В

съседна Македония са открити 9 нови вида. 
- Направено е  преописание  на  вида  Ecdyonurus (Ecdyonurus)  russevi Braasch  & Soldán

1985. 
- Обогатени с нови таксони са фаунистичните листи от някои български реки,  вкл.  от

слабоизследвани  високопланински  потоци  (в  Рила,  Пирин,  Родопи,  Стара  планина,

Врачански Балкан). Разпространението на видовете еднодневки в България е отразено в

UTM картовата система. 
- Ценен  принос  към  сапробиологичните  методи  и  изследвания  е  определянето  на

индикаторния потенциал на 22 вида еднодневки.
- Определена  по  критериите  на  IUCN е  консервационната  стойност  на  9  вида  и  са

включени в Червена книга на България в категории „регионално изчезнал“ и „критично

застрашен“.
- За пръв път у нас се съобщава интересен случай за ектопаразитизъм на хирономидни

ларви (Symbiocladius rhithrogenae, Zavrel, 1924), развиващи се върху еднодневки от род

Rhithrogena.
- За пръв път в България е направена комплексна екологична характеристика на разреда,

като са посочени основните фактори, влияещи върху разпространението. Установено е и

разграничаването на  ефемероптерни таксоценози по надлъжния градиент на речните

екосистеми.

Друга голяма част от научните и приложни изследвания на гл. ас. д-р Я. Пресолска е

свързана с хидробиологичните изследвания на водните екосистеми в България (основно

съобществото на макрозообентоса). В това направление главните приноси са следните: 

- В  резултат  на  дългодишни  изследвания  (над  20  г.)  са  проучени  видовият  състав,

разнообразието, разпространението и ендемизмът на макрозообентоса от почти всички

райони  на  България:  река  Арда,  Струма,  Места,  Марица,  Тунджа,  Благоевградска

Бистрица  и  други;  почти  всички  по-големи  български  язовири  (51  броя);  някои

глациални  езера  (Рила  планина);  речните  системи  в  повечето  планини  –  Странджа

планина, Врачански Балкан, Средногорието; проучени са и Дунавските влажни зони. В



резултат  са  регистрирани  редица  нови  фаунистични  находки.  Проследени  са  и

сукцесивните изменения на макрозообентоса по градиента на речния континуум в някои

реки.
- Макрозообентосното  съобщество  е  използвано  при  извършване  на  редица

сапробиологични изследвания.  За тази  цел са  използвани голям набор от  метрики и

показатели:  брой  бентосни  групи,  общ  брой  таксони,  обща  относителна  численост,

индекс  EPT,  биотични  и  сапробни индекси.  Определян е  трофичния  интегритет  и  е

установената  промяната  на  ФТГ  по  градиента  на  натоварване  (увеличаване  дела  на

детритофагите), приложени са и немския трофичен индекс  (RETI)  интегралния индекс

(It).  Ценен  принос  е  разработването  и  тестването  на  адаптиран за  българските  реки

вариант на „милтихабитатния метод“ при пробонабиране. 
- Използвайки  метриките  и  индексите,  основани  на  макрозообентосното  съобщество,

гл.ас.  д-р  Я.  Пресолска  е  взела  участие  в  голям  брой  изследвания,  свързани  с

определянето  на  екологичното  състояние  (потенциал)  на  водните  тела  в  България,

съгласно  стандартите,  изискванията  и  нормативната  уредба  -  Директива  60/2000  и

националното законодателство в областта на водите. Извън чисто научната работа, тези

дейности са от голяма полза и за обществото – съществено са подпомогнати (вкл.  с

издадено ръководство) мониторинговите дейности на МОСВ, ИАОС, БДУВ. Основната

част от работата по определяне екологичното състояние / потенциал е реализирана в

националната мониторингова мрежа. Определени са екологичния потенциал на язовири

и състоянието на естествени езера в СЗ България; определено е екологичното състояние

на редица реки в България,  вкл.  някои планински течения,  обобщена е екологичната

оценка за Западнобеломорски и Източнобеломорски водосбори. 

3. Лични впечатления за кандидата
Познавам  гл.ас.  д-р  Я.  Пресолска  от  времето,  в  което  започвах  работа  по  своята

дипломна работа, а по-късно и дисертация. Още от самото начало на своята кариера аз

получих,  и  понастоящем  продължавам  да  получавам,  голяма  подкрепа  и  помощ  за

определяне  на  еднодневките  (разред  Ephemeroptera) от  нашите  реки  и  езера.  По

отношение определянето на тази група от макрозообентоса вероятно всички докторски

дисертации, защитени през последните две десетилетия в областта на хидробиологията,

в  България  дължат  немалко  на  Я.  Пресолска.  Като  колега  тя  винаги  отзивчиво  е

консултирала хидробиолозите, нуждаещи се от определяне на фаунистичен материал от

разред  Ephemeroptera –  независимо  дали  при  изготвяне  на  научна  статия  или  за

конкретна приложна задача. Я. Пресолска е позната като ерудиран специалист за тази

таксономична група не само у нас, но и в чужбина. Освен това, тя е отдавна признат

специалист – хидробиолог, желан партньор в проектни разработки и при изготвянето на

научни трудове в областта на хидробиологията. 

4. Заключение
Въз основа на изтъкнатото по-горе относно научно-изследователския опит и приносите

на гл. ас. д-р Янка Пресолска, оценката ми е категорично положителна. Предлагам на



научното жури в съответствие с чл. 24 от ЗРАСРБ и Правилника за неговото прилагане,

да  присъди  на  гл.  ас.  д-р  Янка  Пресолска  академичната  длъжност  „ДОЦЕНТ”  по

специалност хидробиология (01.06.11). 

10.10.2018 г.      
доц. д-р Любомир Кендеров
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