
РЕЦЕНЗИЯ  

От доцент д-р Добри Лазаров Иванов, 

Ръководител „Катедра Биология“, 

Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна 

на 

дисертационен труд  

за присъждане на НС „доктор на биологическите науки”  

на проф. д-р Майя Петрова Стойнева от Катедрата по ботаника,  

Биологически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 

 

Съгласно решението на заседанието на Научното жури, назначено със 

заповед № РД 38-601/25.11.2014 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски”, 

съм определен да представя рецензия относно дисертационния труд на проф. 

д-р Майя Петрова Стойнева на тема „Принос към изучаване на 

биоразнообразието на хидро- и аеробионтни прокаритони и еукариотни  

водорасли в България” за присъждане на НС „доктор на биологическите науки” 

по професионално направление 4.3. Биологични науки (БОТАНИКА). 

Представеният ми дисертационен труд е изработен в Катедрата по 

Ботаника на Биологически факултет при СУ „Св. Климент Охридски”. 

Трудът е структуриран в обем от 825 страници (без приложенията) и е 

илюстриран с общо 194 фигури и 14 таблици, а също така и с приложения на 34 

авторски статии, съдържащи илюстрации/фигури, свързани с труда. Едната от 

таблиците, представена като Приложение 2, съдържа обобщен систематичен 

списък на всичките 1605 анотирани таксона с разпределението им по 

таксономични и екологични групи. Допълнително, като приложения са 

представени: 1) списък на научните публикации на докторантката, свързани с 

темата на дисертационния труд - 103, от които 38 не са представяни на 

предишни конкурси, свързани с хабилитациите, и още 5 резюмета и отчети, 

цитирани в престижни публикации; 2) списък на финансирани проекти, 

свързани с темата на дисертацията – 43; 3) списък на научните форуми с 

участието на докторантката – 45 (с 36 доклада и 19 постера) и 4 лекции на 

семинари и школи; 4)  списък на цитиранията на научните трудове (370) и 

рецензии за 12 от тях. 



Под ръководството на автора на настоящия труд са защитени 2 

дисертации за придобиване на ОНС „доктор“ и 14 дипломни работи. 

Резултатите и изводите от тях не са включени в рецензирания труд, с 

изключение на малка част от двете дисертации и от 7 дипломни работи, 

отразена в съвместни публикации. 

Списъкът на литературата включва 1013 заглавия, от които 341 на 

кирилица и 672 на латиница.  

Литературният обзор обхваща 44 страници и е структуриран в 6 подглави 

съобразно изследванията на основните екологични групи водорасли 

(хидрофитон, термофитон, аерофитон, едафофитон, спелеофитон и 

симбионтни водорасли) и обобщава таксономичните изследвания в България. 

Той е много подробен, поделен допълнително по типове местообитания и 

отразява новоописаните таксони от всяка група. В този обзор, макар и да са 

използвани по-стари публикации на авторката за отделни екологически и 

таксономически групи, те са допълнени и доразвити, анализирани творчески по 

единен план.  Направеният обзор не само показва отличната информираност 

на докторантката за българската алгологическа и хидробиологическа 

литература, но и позволява да направи подробен анализ на състоянието на 

изследванията с оценка на пропуските в знанията и аргументирано очертаване 

на насоките за бъдеща работа. Това, от своя страна, е позволило ясно и точно 

да се формулират и обосноват целта и задачите на дисертацията в 

съответствие с нейното заглавие и тематика.  

Темата на дисертационния труд е несъмнено актуална и дисертабилна, 

обоснована добре от автора още в „Увода“. Едва ли е необходимо да се 

доказва необходимостта от изследвания в областта на биоразнообразието в 

съвременната биология и то в страна като България, разположена, по думите 

на Griffits et al. (2004) в една от “най-горещите точки на биоразнообразието в 

света” – Балканския полуостров. Но, трябва да се подчертае, че в тази 

дисертация са представени не само данни за водораслите от различни 

екологически и таксономически групи (вкл. първите за България собствени 

данни за фотобионти в лихенизирани гъби), но и сведения за много напълно 

непроучени в алгологическо отношение находища на България, което още 

веднъж подчертава актуалността на избраната тема.  



Главата „Материали и методи“, следва след „Увода“, и обхваща 43 

страници, като е разделена на 7 подглави. Намирам за много сполучливо 

представянето на една обширна терминологична част, аргументираща 

използваните по-нататък в работата методи за събиране и анализ на пробите. 

Всички методи са описани ясно и достатъчно подробно, така че гарантират 

възможността за повторяемост на изследванията в бъдеще, а броят на 

събраните и обработени проби позволява използването на статистически 

методи при анализа им.  

За изготвянето на настоящия труд са проучени 238 основни обекта (161 

влажни зони от 157 типа за фитопланктон и симбионтни водорасли, 38 за 

лимнофитобентос, 4 за хидрохалобентос, 6 за термофитон, 19 за едафофитон, 

9 за аерофитон, 1 за спелеофитон), от които са събрани 4065 проби и са 

прегледани >12 000 препарата. В таблиците, представящи конкретните 

посетени обекти и събраните материали, коректно е посочено пробонабирането 

от други колеги, но прави впечатление, че по-голямата част от изследваните 

проби са събрани лично от докторантката.  

Използваните методични подходи са съвременни и до голяма степен 

стандартни, което предопределя и достоверността на получените резултати. 

Новопредложеният  метод за пряко събиране на аерофилни водорасли в 

епруветки със скосен агар е повишил чувствително качеството на работа с 

представителите на тази екологическа група. Важен момент в работата по 

настоящия дисертационен труд е използването на методите на култивиране на 

водораслите. Във връзка с тяхната трудоемкост и времеемкост те често се 

избягват от колеги-алголози и поради това специално отбелязвам прилагането 

им, което води до значително по-прецизното определяне на видовия състав. За 

това допринася и комбинирането им с методите на електронната микроскопия 

(сканираща и трансмисионна). Не мога да не отбележа и трудоемкостта и 

времеемкостта на използвания метод за определяне на биомасата, в който се 

измерва всяка клетка поотделно (в повторение от поне 8 препарата за проба). 

Този вариант на работа също често се избягва от фитопланктонолозите, които 

предпочитат да използват стандартни средни размери на видовете, но той дава 

значително по-точни резултати. Това се вижда ясно и от представените в 

Приложение 5 таблици, в които има съответствие между получените резултати 

за биомасата на водораслите чрез метода на пряко микроскопиране с данните 



за хлорофила, получени от други колеги и използвани за косвена оценка на 

биомасата на фитопланктона. 

Главата „Резултати и обсъждане“ обхваща 668 нестандартни компютърни 

страници (повечето на по-дребен шрифт) и е разделена на 10 подглави. 

Намирам за сполучливо включването тук, макар и с по-дребен шрифт, на 

Анотираните списъци за всяка от екологическите групи, защото те са 

съществена и неделима част от предложения ми за рецензиране труд. Всяка 

екологическа група е представена с еднотипна структура, което улеснява 

четенето на работата и съпоставянето на резултатите. Те са точно описани, 

добре онагледени и коректно интерпретирани.  

Трябва да подчертая, че получените резултати представляват голям 

обем от оригинални данни и са с приносен характер по отношение на 

таксономията, хорологията и екологическите характеристики на видовете, но са 

важни и в методологичен аспект, тъй като показват възможностите за 

използването на биоразнообразието на различни нива за оценка на 

състоянието на екосистемите. Това е съществен момент в дисертационния 

труд, защото, както е добре известно, водораслите като първични продуценти, 

са най-чувствителното, първо реагиращо звено на промените в състоянията на 

средата. Не случайно те са включени като биологични елементи за оценка на 

състоянието/екологичния потенциал в Рамковата Директива за водите на ЕС. В 

дисертационния труд е направен критичен анализ на използваните според 

съвременното българско законодателство показатели и методи за оценка 

съобразно тази директива и са показани възможностите за приложение в това 

отношение не само на различни типове водораслови индекси, но и на 

относително новите в теоретичен аспект (от 2002 г. насам) функционални групи 

на фитопланктона и основания на тях индекс (от 2006 г.). Това е един от 

приносните моменти в представения ми за рецензиране труд.  

Приносите на дисертационния труд са многобройни и многоаспектни, 

оригинални и имат съществено научно значение. Предполагам, че от 

съображения за скромност те не са отделени в специална справка от 

докторантката, но те ясно се открояват при прочитането на подглави „4.9. 

Основни резултати, представени по екологически групи“ и „4.10. Обобщени 

резултати“ и от последната глава в дисертацията „Заключение“.  Поради това, 

независимо от ограничения обем на рецензията, ще повторя основните от тях, 



като считам за необходимо да отбележа, че ги приемам напълно и по-долу ще 

използвам формулировките на самата докторантка. Приносите могат да се 

разделят в следните няколко основни групи:  

 

Флористични приноси:  

 Анотирани са общо 1605 вътреродови таксона водорасли (1490 вида, 

1 подвид, 86 разновидности, 25 форми и 3 морфотипа) от 471 рода на 8 отдела 

и тяхното разпространение у нас от екологическите групи на хидрофитона (вкл. 

лимнофитопланктон, метафитон, лимно- и халофитобентос), термофитона, 

аерофитона, спелеофитона и едафофитона, и на симбионтните водорасли в 

широк смисъл. Лично установени са 1538 таксона (96% от анотираните), 59 от 

които доказани и с изследвания в култури и/или с помощта на електронна 

микроскопия (СЕМ, ТЕМ). 

 Нови за България са един клас, един разред, 84 рода, 467 вида, 25 

разновидности и 9 форми, което е 31% от анотираните вътреродови таксони  и 

18% от анотираните родове. За първи път за България е установено развитие 

на бентосни сладководни кафяви водорасли и за първи път са съобщени 2 

вида амебовидни охрофитни водорасли от ендофитона. 

 С прибавянето на новите таксони към известните досега 561 рода и 

4923 вътреродови таксона (*ТЕМНИСКОВА И ДР. 2005), може да се твърди, че 

алгофлората на България е съставена от поне 645 рода и 5424 вида, 

разновидности и форми на 8 отдела, с което приносът на настоящия труд се 

оценява на около 13% за родовете и 10% от вътреродовите таксони от 

известната за страната флора.  

 Представени са първите данни за биоразнообразието на водораслите 

за 65% от изследваните водоеми за фитопланктона, 68% от тези за 

лимнофитобентоса, 50% от термофитона и за всички обекти за едафо-, аеро- и 

спелеофитона (съответно 6, 5 и 1). 

 Нови, непубликувани находища са дадени за 783 таксона (49% от 

анотираните), потвърдени са находищата на 258 таксона (16% от анотираните) 

и са представени 1442 таксона с публикувани от автора находища (90% от 

анотираните).  

 

Таксономични приноси: 

 Нови за науката са един вид и една форма същински зелени 

водорасли, описани съответно от хидрофитона (Lobocystis michevii Stoyneva) и 

едафофитона (Trochisciopsis tetraspora f. minor Gärtner et al.).  

 Допълнен е жизненият цикъл на планктонния вид Ducellieria chodatii. 

 Представени са таксономически бележки за 1199 таксона и фигури за  

186, в които са посочени отклонения от размерите (вкл. са представени данни 

за разширяване на диапазона на размерите на 25 таксона) и са дадени нови 



и/или потвърдителни данни за ултраструктурата на вегетативни и 

размножителни клетки, както и за начините на размножаване и др.  

 Описани са тератологически форми водорасли от фитопланктона и 

фитобентоса и е доказана много рядката им поява само в проблемни водоеми, 

подложени на силно антропогенно въздействие.  

 Направени са първите ТЕМ изследвания на щамове български 

аерофилни и термални водорасли (Macrocloris multinucleatа, Pseudodictyochloris 

multinucleata, Vischeria stellata и Chlorella vulgaris) и са показани нови 

характерни черти на вегетативните и на размножителните клетки 

 

Хидробиологични, екологични и созологични приноси: 

 Анализирани са устойчивите равновесни групировки и е доказано, че 

те са много редки в плитките български водоеми, установени само при 

хипертрофни условия в стресирани водоеми и във водоеми с чести нарушения 

през летния-късно-летния период на годината. Получените резултати дават 

основание да се твърди, че теоретическата концепция на SOMMER ET AL. (1993), 

според която нарушенията в средата и вътре в системата могат да 

предотвратят установяването на равновесни състояния, трябва да се прилага 

много внимателно към плитки екосистеми и дори може да се предположи, че 

понякога самите нарушения и стрес-факторите могат да доведат до появата и 

задържането на устойчивите състояния. 

 Анализирана е ролята на зелените и синьозелените водорасли във 

фитопланктона на българските влажни зони и са доказани, неописани досега 

комбинации от видове, вкл. доминиращи.  

 Направени са шаблони на местообитанията на количествено 

значими планктонни зелени водорасли и е показано, че  дори таксоните в 

рамките на един вид, един род, едно семейство или един разред имат различни 

екологически изисквания.  

 Представени са данни за екологическите предпочитания и 

разпространение на 1341 таксона и коментари за 205, като допълнително са 

посочени жизнените стратези и представителите на различните 

функционални групи във фитопланктона и са описани нови комбинации на 

представители на различни функционални групи.  

 Доказано е на културален материал наличието в страната на видовете 

Apatocococcus lobatus (с морфологически разлики в организацията в 

различните местообитания) и Trebouxia arboricola, като за последния е 

документирано развитие в апосимбионтно състояние в три различни 

местообитания - явление, рядко установявано в световен мащаб и е допусната 

възможността да се развива като симбионт в лишейния род Lepraria, чиито 

фотобионти са почти непознати. 

 Върху нови субстрати и в нови типове местообитания са намерени 37 

таксона, от които 7 са нови за термофитона, 6 - за ендолитофитона и 3 - за 

спелеофитона.  



 Установено е много рядко описваното в световен мащаб 

преобладаване на еукариотни водорасли сред аерофитите и ендолитите в 

Белоградчишките цветни скални масиви. 

 Доказана е важната роля на зелените водорасли в термалните ни 

местообитания (които формират до 50% от алгофлората или дори са 

единствените в нея)  

 Сред изследваните находища и местообитания 38% от тези за 

фитопланктона и 48% от тези за лимнофитобентоса са с консервационен 

статут по международното и националното ни законодателство, а 35 (т.е. 24% 

от всички) от тези за фитопланктона, 7 от тези за фитобентоса (т. е. 18%) и 2 от 

тези за термофитона (т.е. 33%) са включени в предложения с участие на 

авторката Червен списък на българските влажни зони. Созологически статус 

имат съответно 67% и 89% от находищата на аерофитона и едафофитона.  

 Посочено е общото състояние на мониторираните 49 водоема и с 

оглед нуждите на практиката са очертани най-проблемните от тях. 

Новосъбраните мониторингови данни потвърждават направените по-рано с 

участие на авторката предложения за включване на някои от проучваните 

водоеми в Червения списък на българските влажни зони в различни категории 

според степента на тяхната застрашеност. 

 Общо сред посочените макрофитни хидробионтни видове водорасли 

консервационно значимите таксони са 85, публикувани в първия за страната 

Червен списък на водораслите и 6 са включени в Червената книга на Р 

България. 

 Като редки са оценени 241 таксона микроскопични хидробионтни 

планктонни водорасли, разпределени в три основни категории: редки в 

глобален мащаб - 89; редки в континентален мащаб - 35 и редки за 

страната – 117. Редки таксони са намерени и сред едафофитите – 5, 4 от 

които са редки в световен мащаб и 1 - за континента. 

 За 24 таксона е предположена поява в страната или в съответните 

находища и/или местообитания в резултат на пренос с различни транспортни 

агенти, сред които най-явна е ролята на птиците. 

 Направен е анализ за изясняване на инвазивните видове в българската 

алгофлора и за оценка на подходящите за тях местообитания, като е доказано, 

че появата им и последващото развитие са улеснени в по-стресирани, 

антропогенно повлияни водоеми. Като инвазивни са посочени 3 таксона 

(Cyanoporokaryota – 2; Rhodophyta - 1). 

 Доказано е наличие на опасни за човека и други организми 

цианотоксини-микроцистини в значими влажни зони на България. 

 Въз основа на състава и/или промените в алгофлората е установено 

силно антропогенно влияние върху редица български водоеми, вкл. термални и 

тяхното биоразнообразие и в единствената изследвана пещера Леденика, в 

която установеният видов състав е оценен като „пещерна лампова флора“. 



 Посочена е заплахата от загуби в биоразнообразието на 

екстремофилите термофили, преди то да е достатъчно добре проучено, поради 

пълно унищожаване или фрагментация на термалните местообитания. 

 Доказано е, че промените в биоразнообразието в процесите на 

еутрофикация и обратна олиготрофикация нямат строго огледален характер, 

поради което не се гарантира възстановяването на всички видове дори при 

реставрация на съответната екосистема. 

 

Методични приноси: 

 Предложен е (и тестван) нов пряк и икономичен метод за събиране на 

аерофилни и ендолитни водорасли (вкл. цианопрокариоти).  

 Проведени са първите за България изследвания на аерофилни 

водорасли въз основа на водораслови култури. 

 Използвана е предложената с участие на автора българска 

терминология, свързана с номенклатурата и екологията на водораслите и с 

българските хидроними, а също така са направени уточнения и предложения в 

английската (и съответно българската) терминология, свързана с неместни 

видове – пришълци (вкл. инвазивни видове). 

 Използвана е предложената с участие на автора оригинална 

класификационна система на типовете влажни зони в България, която 

отразява тяхното биоразнообразие. Първите статистически анализи показват 

по-доброто съответствие на данните за разнообразието на тази система в 

сравнение с използваната у нас класификационна система Б по действащото 

законодателство 

 За първи път в алгологичните изследвания в България са използвани 

концепциите за т.нар. устойчиви (равновесни) състояния на фитопланктона, 

за връзката между нарушенията във водоемите и разнообразието на 

фитопланктона, за C, S, R жизнените стратези, за т.нар. функционални групи 

във фитопланктона и са използвани комбинираният индекс, автотрофният 

индекс, специализираните видови индекси (зеленоводораслов индекс; 

цианофицеен, диатомов, еугленов и сложен индекс) за оценка на екологичното 

състояние и мониториране на водоемите по фитопланктон.  

 На базата на анализа на данните за състава на водораслите по 

екологически групи и местообитания (вкл. за всяка група влажни зони) са 

обобщени проблемите на алгологическите изследвания в тях и са очертани 

насоките и методите за бъдещи проучвания и биоконсервационни дейности в 

страната с оглед подобряване на знанието за биоразнообразието на България 

и неговото запазване.  

 Въз основа на анализа на морфо-екологическите данни и 

наблюденията върху размножаването на отделните таксони, са очертани 

неизяснените проблеми и съответните на тях насоки за бъдещи изследвания.  

 Анализирането на музейната проба от хербариен материал, 

престояла във въздушно сухо състояние почти 20 години потвърждава 



предишните резултати на автроката за запазването на жизнеспособността на 

водораслите в такива проби и възможностите за използване на музейните 

проби за изучаване на биоразнообразието (в качеството на специфичен архив 

на биоразнообразието). 

 Показано е, че съставът на въглеводородите може да се използва 

като хемотаксономичен маркер при червените водорасли. 

 Предложено е използването на тератологически форми на 

фитопланктерите за експресни оценки на състоянието на водоемите.  

 Оценени са възможностите за използване на данните за 

биоразнообразието за оценка на състоянието (екологичния статус и потенциал) 

за нуждите на мониторинга в Р България съобразно изискванията на 

Рамковата директива за водите на ЕС и е показана необходимостта от промяна 

в остойностяването на критериите, в уточняване на обема на използваните 

показатели по сега действащото законодателство, а също така е показана 

перспективността за използване на други индекси, параметри и подходи, вкл. 

метода на функционалните групи на фитопланктона, при бъдещи съответни 

промени съобразно спецификите на българските водоеми. Предложени са 

конкретни промени в протоколите за мониториране на водоемите тип езеро по 

биологичния елемент фитопланктон 

 Сравнени са статистически резултатите от едновременен мониторинг 

през 2011-2012 г. по два биологични елемента според РДВ – фитопланктон и 

макрофити (вкл. водорасли) - на 19 водоема, класифицирани в категорията 

„езеро“ по нашето национално законодателство, чийто екологически 

статус/потенциал е оценен по действащите нормативни документи. Те показват 

съществени отклонения в крайната оценка, при която има съвпадение само в 

20%. Посочени са причините за тези разлики и необходимостта от 

актуализиране на типологията и системата на оценяване, използвана в 

българското законодателство. 

 

Авторефератът е написан прецизно, отразява основните раздели, 

резултати и приноси на дисертационния труд. Оценката ми за представения 

дисертационен труд е изцяло положителна. 

Допълнително основание за това ми дава както представеният от 

кандидатката списък с представените публикации във връзка с дисертацията 

(общо 103, от които 30 импактфакторни и още  15, цитирани в импактфакторни 

списания), от които 38 са представени само за настоящата процедура и 

цитиранията на тези трудове, които са 370, от които 34 са в монографии и книги 

и 141 са в импактфакторни списания, така и докладването на научните 

резултати от нейните изследвания под формата на 36 доклада и 19 постера на 

45 престижни и значими научни форуми и участието в 43 проекта, в 7 от които е 



ръководител. необходимо е да се отбележи, че в 55% от публикациите 

дисертантката е първи автор. Всичко това недвусмислено доказва приносния 

характер на научната дейност на кандидатката. 

Имам дългогодишни лични впечатления от проф. д-р М. Стойнева и от 

нейната работа и мога да твърдя, че тя е всеотдаен отговорен изследовател на 

българската алгофлора и работи активно не само за тяхното изследване и 

опознаване, но и за  запазването им за бъдещите поколения. 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Представеният от проф. д-р Майя П. Стойнева  дисертационен труд 

представлява сериозен научен принос, който по съдържание, обем и структура 

отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Р. 

България, Правилника за неговото прилагане и на Правилника  на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“. Публикациите, представени във връзка с 

дисертацията и техните цитирания, надхвърлят необходимия обем според 

критериите на Биологическия  факултет на Софийския университет. 

Въз основа на значителните достойнства на представения 

дисертационен труд, като оценявам положително качеството и на 

представените научни публикации, смятам, че са изпълнени изцяло 

изискванията за присъждане на научната степен “доктор на биологическите 

науки” и ще гласувам “ЗА” присъждането й на проф. д-р Майя Петрова 

Стойнева.  

 

 Член на научното жури: 

04.12. 2014 г. /доц. д-р Д. Иванов/ 

 


