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СТАНОВИЩЕ 

от проф. д.б.н. Бойко Б. Георгиев, Институт по биоразнообразие и екосистемни 

изследвания при БАН, за дисертационен труд за придобиване на научна степен 

“доктор на науките” на тема “Принос към проучването на биоразнообразието на 

хидро- и аеробионтни прокариотни и еукариотни водорасли в България” 

Дисертант: проф. д-р Майя Стойнева, Катедра по ботаника, Софийски 

университет “Св. Климент Охридски” 

Преди да пристъпя към анализ на дисертационния труд на проф. Майя Стойнева, 

желая да декларирам съавторство на един научен труд, публикуван през 1986 г. Той 

включва съвместните ни изследвания върху алгофлората на река Дунав и прилежащите 

водни басейни, проведени по времето на студентските ни години под ръководството на 

нашия общ учител доц. д-р Стефан Драганов. Тази статия не е посочена от дисертанта 

като част от представения дисертационен труд. Наред с това, и двамата участвахме като 

съредактори на книгата върху биоразнообразието на Биосферния резерват “Сребърна” 

(1998 г.), за която аз координирах частта за безгръбначните животни, а Стойнева – за 

водораслите, гъбите и лишеите. Въпреки тясното ни творческо сътрудничество в този 

проект, той не може да бъде определен като съавторство. Във връзка с изложеното, 

считам, че не съм в състояние на конфликт на интереси при разработката на становище 

за дисертационния труд на д-р Стойнева. 

Дисертационният труд на проф. М. Стойнева е широкообхватно и задълбочено 

научно изследване върху водорасловата флора на България. То е плод на дългогодишни 

целенасочени научни изследвания на автора по темата на дисертацията. В труда са 

обобщени също и изследвания на докторанти (2) и дипломанти (14), работили под 

ръководството на проф. Стойнева; този факт показва специфичното единство на 

научните изследвания и преподавателския процес, характерно за висшите училища. В 

дисертацията са представени данни за 1605 таксона от видовата група. Те са разгледани 

както по таксономични, така и по екологични групи. Характеризирани са екологичните 

групи хидрофитон, термофитон, аерофитон, едафофитон, спелеофитон и симбионтни 

водорасли. 

Литературният обзор демонстрира отличната теоретична подготовка и 

литературна осведоменост и на дисертанта. В това отношение имам и предходни 

впечатления от творческите ни контакти с проф. Стойнева, а също и от подготвения с 
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нейно съавторство учебник по алгология, който е сред най-добрите образци на 

българската учебна литература в областта на биологичните науки. Представените в 

литературния обзор анализи и обобщения характеризират проф. Стойнева като зрял и 

ерудиран изследовател. 

Материалите, на които се основава изследването, са впечатляващи по обем и 

обхват. Проучени са 238 обекта от територията на цялата страна. Анализирани са 4065 

проби. Това е огромен материал, който може да бъде обработен единствено от 

ентусиазиран и посветен на работата си изследовател. Приложени са както класически 

методи за пробонабиране и анализ, така и разнообразни съвременни подходи 

(самостоятелно или в сътрудничество) – култивиране, трансмисионна електронна 

микроскопия, сканираща електронна микроскопия, фазово-контрастна микроскопия, 

биохимични и петрографски подходи и др. 

Представените резултати и обсъждания са ясни убедителни. По стандартизиран 

начин са разгледани основните екологични типове водорасли – прокариотни и 

еукариотни. Напълно естествено, много повече информация се съдържа за 

хидрофитона и най-вече за сладководните водорасли, върху които авторът е работил 

най-много и най-продължително време. Дори само тази част от дисертацията е 

достатъчна, за да бъде присъдена на проф. Стойнева най-високата научна степен, 

предвидена от националното законодателство. Независимо от това, данните и за 

останалите екологични групи имат своята безспорна ценност и значение като 

обобщение и оценка на степента на изученост.  

Чрез проведените изследвания са направени значими оригинални научни 

приноси в областта на изучаването на алгофлората, таксономията и екологията на 

водораслите, хидробиологията, характеристиката на различни влажни зони и други 

местообитания от природозащитна гледна точка, а също и методични приноси. Те са 

описани надлежно в заключителните части на дисертацията и аз приемам тяхната 

формулировка. 

Списъкът на научните публикации, свързани с дисертационния труд, включва 

103 заглавия, от които 38 не са представяни на предишни конкурси или процедури. С 

дисертацията са свързани 30 статии в научни списания с импакт фактор. Тези данни 

показват, че Стойнева е утвърдено име с авторитет в международната алгологична 

общност. Цитиранията на научните трудове са 370, предимно от чуждестранни автори – 

още едно доказателство за стойността на нейните научни изследвания. 
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Към дисертационния труд могат да бъдат отправени и някои критични бележки. 

Считам за пропуск да не се посочват семействата, към които се отнасят съобщените 

видове водорасли. Семейството е задължителна таксономична категория в 

класификацията. Смятам също, че понятието “вътреродови таксони”, използвано на 

няколко места, не е издържано от логическа гледна точка и е по-добре да се замени с 

използваното в номенклатурата понятие “таксони от видовата група”. Тези бележки 

имат редакционен характер и по никакъв начин не се отразяват на високата оценка на 

научните приноси на проф. Стойнева. 

Личното ни познанство с проф. Стойнева датира от времето, когато тя беше 

студент-първокурсник и беше поканена от доц. Стефан Драганов да сътрудничи в 

неговата лаборатория. Аз съм свидетел на първите нейни срещи с водораслите, на 

любопитството, вълнението и аналитичността, с които подхождаше към тяхното 

изучаване. От това време са минали повече от 30 години и Майя Стойнева е извървяла 

дълъг и успешен път в научните изследвания. Радвам се да отбележа, че и сега тя 

подхожда с любопитство, вълнение и аналитичност към науката, към които е успяла 

през годините да добави още ерудиция и зрялост. Без съмнение, обобщените в 

дисертацията трудове я характеризират като продуктивен изследовател със значими 

научни и научно-приложни приноси. 

В заключение, представеният дисертационен труд е значимо постижение за 

българската алгология. Той демонстрира творческата зрялост на неговия автор. 

Характерът на научните приноси надхвърля далеч националните граници и е принос 

както към теоретични науки като таксономията и екологията на водораслите, така и 

към решаването на практически въпроси, свързани с опазването на биологичното 

разнообразие и биоиндикацията. Това е направено на високо съвременно равнище, 

съизмеримо с най-добрите образци в световната наука. 

На основата на изложеното, препоръчвам на почитаемите членове на научното 

жури да гласуват за присъждането на научната степен “доктор на науките” в областта 

на биологичните науки на проф. д-р Майя Стойнева. 

4 декември 2014 г. 

Подпис: 

(проф. дбн Бойко Георгиев) 


