
Вх. № 899-НО-05-06/8.10.2018

СТАНОВИЩЕ

по конкурса за академичната длъжност „доцент“ обявен от по биоразнообразие и

екосистемни изследвания при БАН по професионално направление шифър 4.3.

„Биологични науки“ , научна специалност 01.06.11 „Хидробиология“, обявен в Държавен

вестник брой 36 от 27.04.2018г. с единствен кандидат гл.асистент д-р Янка Николова

Пресолска изготвено от проф., д-р Румен Кирилов Калчев Институт по биоразнообразие и

екосистемни изследвания при БАН

Наукометричните показатели на кандидата превишават и повечето от тях в значителна 

степен  критериите на Научния съвет на ИБЕИ-БАН за заемане на академичната длъжност 

„доцент“. Така тя е защитила докторска дисертация, има над 40 научни публикации извън 

докторската дисертация, като 11 от тях са в списания с импакт фактор. В 11 от 

публикациите д-р Пресолска е първи, т.е. водещ автор. Кандидатът е установил до момента

впечатляващите 163 цитирания на своите трудове, като 36 от тях са в списания с импакт 

фактор. От 2016 д-р Пресолска е ръководител на един докторант. 

Две са основните направления на научна дейност  на кандидата. Първото е  фаунистика, 

разпространение и екология на разред Ephemeroptera (Insecta) и на макрозообентоса като 

цяло. Втори, важен аспект от изследванията представлява приложението на 

макрозообентоса като биологичен елемент за качество при оценка на екологичното 

състояние на течащи и стагнантни  повърхностни  водни екосистеми съгласно  Рамковата 

Директива за Водите на ЕС. За успешното приложение на второто научно направление 

допринася и богатият дългогодишен опит на кандидата в използването на сапробността 

базирана на състава и обилието на макрозообентоса за оценка на антропогенното 

натоварване на течащите и стоящи водни екосистеми покриващи цялата територия на 

България.   Това е дало възможност да се определи индикаторният потенциал на 22 вида и 

успешното приложение на видове еднодневки основано на техния стенобионтен характер в

биотични и сапробни индекси за установяване на антропогенно натоварване и екологично 

състояние на водните екосистеми. 

Успехът на приложните аспекти се дължи най-вече на задълбочените, широко обхватни 

фаунистични и таксономични изследвания на разред Ephemeroptera и макрозообентоса 
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довели до установяването на новите за страната един род (Serratella) и 9 вида, до 

съобщаването за първи път на поредица от видове в техните различни стадии на развитие, 

актуализирането на таксономичните списъци на Ephemeroptera за голям брой реки и езера 

в България. Важен принос е обобщаването на данните за разпространението на 

еднодневките на територията на цялата страна, представляващ изготвянето  на   

оригинални UTM-карти.  Този богат фаунистичен материал придружен с измервания на 

характеристиките на средата дава възможност за открояване на основните фактори 

влияещи върху разпространението на видовете на еднодневките на територията на 

България.

Тази впечатляваща поредица от приноси и постижения се дължи и на участието на 

кандидата в голям брой национални (21) и международни (9) проекти, които заедно със 

значителния брой цитирания на трудове на кандидата свидетелстват за неговата 

разпознаваемост на национално и международно ниво и, че тя  е търсен и желан партньор 

в екологичните изследвания на водните екосистеми и приложението на макрозообентоса  

за характеризиране на екологичното им състояние.

Д-р Пресолска е натрупала огромен оригинален материал и познания върху фаунистиката, 

разпространението и екологията на един важен разред от макрозообентоса на 

сладководните екосистеми покриващи цялата територия на страната.  Затова бих 

препоръчал да продължи с обобщенията на данните и да задълбочи техния анализ, което 

би довело до нови съществени изводи в приложен а защо не и в теоретичен аспект. 

В заключение бих желал да подчертая че д-р Пресолска е утвърден специалист по 

таксономията, фаунистиката и разпространение разред  Ephemeroptera, както и по 

приложението му за определяне на екологичното състояние  на сладководните екосистеми 

на територията на България. Тя  е известен и ценен изследовател, желан като партньор в 

национален и международен план, което ми дава основание убедено да препоръчам на 

членовете на Научното жури да присъдят на гл. асистент д-р Янка Николова Пресолска 

академичната длъжност „доцент“ по специалност „Хидробиология“.

проф., д-р Румен Калчев
София, 08.10.2018


