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Дисертационният труд за придобиване на научната степен „доктор на наукитe” е по 

област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; 

професионално направление 4.3. Биологически науки (ботаника) и е насочен за защита на 

основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и 

Решение на Факултетния съвет на Биологическия факултут на СУ от 18.11.2014 г., протокол 

№ 17. 

Със Заповед № РД38-601/25.11.2014 г. на Ректора на Софийския Университет “Св. 

Климент Охридски” съм определен за член на Научното жури за защитата на 

дисертационния труд. 

1. Кратки биографични данни  

Майя Петрова Стойнева е професор към катедра Ботаника на Биологическия 

факултет при СУ “Св. Кл. Охридски”, гр. София. Висше образование завършва в Софийския 

университет през 1985 г. със специализация „ботаника”. От 1986 до 1991 г. е докторант в 

Катедрата по ботаника на Биологическия факултет при СУ “Св. Климент Охридски”, където 

успешно защитава докторска дисертация по научната специалност 01.06.03. (Ботаника) 

през 1992 г. на тема “Алгофлора на българския сектор на река Дунав и прилежащите 

басейни”. Академичното развитие на Стойнева започва през 1988 г. като редовен асистент 

в катедрата, и последователно преминава през степените старши асистент (1990 г.) и 

главен асистент (1996 г.). От 2002 г. е доцент в същата катедра, а от 2012 г. – професор. 

Ръководи направлението “Систематика на водорасли и гъби” и магистърската програма 

“Алгология и микология”. От 2008 г. и понастоящем проф. Стойнева е ръководител на 

Катедрата по ботаника и Директор на Хербариума към Катедрата, ръководител на 

Колекцията от живи водораслови култури (ACUS) и член на Факултетния и Научния съвет на 

Биологическия факултет. От 2012 г. Стойнева е Председател на Общото събрание на БФ. 

Областите на научен интерес на проф. Стойнева са в сферата на биоразнообразието 

на алгофлората, изследванията на фитопланктона, бентоса и на водните екосистеми, на 
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изменчивостта, таксономията и еволюцията на водораслите и пр. Научната й дейност е 

свързана с ръководството и участието в национални и международни научни проекти 

(общо 44, от които 11 международни). 

 

2. Общо описание на представения дисертационен труд 

Дисертационният труд е на тема „Принос към проучването на 

биоразнообразието на хидро- и аеробионтни прокариотни и еукариотни водорасли в 

България“. Той е в обем от 825 стр. текст, структуриран в 5 глави, и литература с 1013 

източника. В допълнение са представени и 10 приложения.   

Част от резултатите са включени в 38 научни труда, от тях 14 в списания с импакт 

фактор, а 4 статии от публикуваните в реферирани списания са цитирани в списания с 

импакт фактор. В допълнение към тези статии са посочени още 60 научни труда, 

определени от дисертантката като „свързани с дисертацията”. Според мен, 

представените в списъка редакторски и съставителски трудове и учебниците не следва да 

се разглеждат като принос към дисертацонния труд, тъй като по своя характер не 

представляват „научна публикация“. Резултати от дисертацията са докладвани на 45 

научни форума с 36 доклада и 19 постера, което е една впечатляваща активност. Част от 

представените резултати са получени в хода на разработването на 43 проекта. Под 

ръководството на дисертантката са защитени 2 дисертации за придобиване на ОНС 

„доктор“ и 14 дипломни работи. 

 

3. Научни постижения и характер на приносите 

Научните изследвания на проф. Стойнева представени в дисертационния труд са в 

областта на таксономията, систематиката и номенклатурата на водораслите, 

ултраструктурата на клетката, хидробиологията и екологията, проучванията върху 

алгофлората от различни по характер местообитания, класификацията на влажните зони, 

мониторинга и опазването на биоразнообразието и др. В дисертацията подробно са 

изложени и анализирани флористическите алгологически изследвания в различните 

типове местообитания, а анализът на данните категорично показва голямото 

биоразнообразие на водораслите на България, което надхвърля няколко хиляди таксона. 

Сред оригиналните  научни приноси следва да се посочат: 

Доказана е водещата роля на зелените и синьозелените водорасли в структурата на 

фитопланктона, което отразява една обща неблагоприятна тенденция в развитието на 

водоемите в страната, свързана с антропогенно ускорена еутрофикация. 

Оценено е състоянието и тенденциите в развитието на биоразнобразието на много 

трудни групи хидро- и аеробионти (например синурофицеи, рафидофицеи, пирофити и 

др.). 

При описването и оценяването на биоразнообразието от съществено значение са 

използваните методи не само за оценки, но и за събиране и обработване на материалите. 

В тази връзка, прилагането на нов метод за събиране на аерофитона е една добра стъпка 

към по-пълното оценяване на тази група, която е сред относително по-слабо познатите в 

сравнение с хидрофитона. 

В заключение ще посоча, че представените в този труд резултати отразяват до 

голяма степен съвременното биоразнообразие на хидро- и аеробионтните водорасли в 
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страната и допринасят за описанието и, надявам се, за запазването на богатата 

водораслова флора в България. В същото време, те поставят редица въпроси и очертават 

възможности и насоки за бъдещи проучвания, както на пренебрегвани досега екологични 

и таксономични групи, на конкретни видове и техните морфо-, еко-, физиологически и 

репродуктивни особености, така и на нови територии, което неминуемо ще доведе до 

обогатяване на знанията за общото биоразнобразие в страната. 

 

4. Отражение на научните постижения в литературата 

Цитирания в чуждестранни монографии и книги: 20; в български монографии, книги и 

научни сборници: 8; в списания с импакт фактор: 141; в списания без импакт фактор: 66; 

Цитирания в статии от сборници: 23; в методически ръководства, доклади по 

международни конвенции и др.: 32; в бази данни като: 10; и в чуждестранни дисертации за 

придобиване на научната степен доктор: 14. 

 

5. Заключение 

От направения анализ на дисертационния труд, постиженията и приносите на проф. 

Стойнева може да се изведе заключението, че представеният труд напълно покрива 

изискванията на СУ Св. Климент Охридски за придобиване на научната степен „доктор на 

науките”. Представените реални наукометрични показатели не само покриват, но и 

надхвърлят значително критериите на СУ за получаване на НС „доктор на науките”.  

Личните ми впечатления за проф. Стойнева ми позволяват да я определя като 

сериозен и задълбочен учен, с много добра теоретична подготовка и ерудиция, прецизен и 

коректен изследовател и преподавател.  

Представените данни и факти ми дават основание да гласувам с увереност за 

присъждането на научната степен „доктор на науките” на МАЙЯ ПЕТРОВА СТОЙНЕВА по 

специалността ботаника в Биологическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“.  

 

 

 

 

Изготвил: …………………………….     

(проф. дбн Д. Иванов) 

София 

04.12.2014 год. 

 

 

 


