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Р Е Ц Е Н З И Я 

от проф. дбн Марияна Владимирова Филипова – Маринова 

 Природонаучен музей – Варна 

 

Член на Научно жури, определено със Заповед № РД-16-143/18.07.2016 год. на Ректора 

на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“ за провеждане на 

конкурс за академичната длъжност “ДОЦЕНТ” по научна специалност ”Ботаника”, 

професионално направление: 4.3. Биологически науки, област на висше образование: 4. 

Природни науки, математика и информатика, обявен в ДВ, бр. 38/20.05.2016 г. за 

нуждите на Факултета по природни науки при Шуменски университет “Епископ 

Константин Преславски“ 

 

В обявения конкурс за академичната длъжност “ДОЦЕНТ” по научна 

специалност ”Ботаника”, единствен кандидат е гл. ас. д-р Жени Димитрова Стоянова 

от Катедрата по география и методика на обучението по география при Факултета по 

природни науки на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски“.  

 

1. Общи данни за кариерното развитие на кандидата  

Жени Димитрова Стоянова завършва с отличие висшето си образование по 

специалност „Биология и химия” (ОКС „Магистър”) в Шуменския университет 

“Епископ Константин Преславски“ през 1989 год. и получава професионална 

квалификация “Учител по биология и химия”. Научното и преподавателско развитие на 

кандидатката в областта на ботаниката започва на 1 юни 1990 г. в Катедрата по 

география и МОГ на Шуменския университет, където последователно заема 

длъжностите асистент (1990-1998), старши асистент (1998-2006) и главен асистент 

(2006 –). През 2014 г. защитава дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор” 

по научна специалност „Физиология на растенията” в Биологическия факултет на 

Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Досегашната преподавателска 

дейност на гл. ас. д-р Жени Димитрова е насочена изцяло в областта на ботаниката. Тя 

води лекционни курсове, лабораторни и семинарни упражнения по общо 7 учебни 

дисциплини пред студенти от различни специалности в ШУ. Важно е да се отбележи, 

че кандидатката участва активно в научно-изследователската работа на 

Лабораторията по цитогенетика и молекулярна биология, където се провеждат in 

vitro тестове за биологичната активност на извлеци от лечебни растения.  
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2. Основни направления в изследователската работа на кандидата и най-

важни научни приноси по всяко от тях 

 

Представената самооценка на научните приноси се приема като достатъчно 

детайлна, добре структурирана и достоверна. Изследователската дейност на д-р 

Димитрова се отличава с подчертан интерес към интердисциплинарните подходи и 

разнообразните методи на изследване, и способност за работа върху актуални 

научни проблеми от практическа важност.  

 

Основните и най-значими научни приноси на кандидатката са: 

  

I. Оригинални научни приноси: 

 За първи път в България е открит албифлорен екземпляр от Cephalanthera 

rubra). 

 За първи път е установено, че водните извлеци от бял риган (Origanum 

vulgare subsp. hirtum), пролетен горицвет (Adonis vernalis) и исоп (Hyssopus officinalis) 

проявяват цитотоксичен и генотоксичен ефект върху клетки от коренова меристема на 

кромид лук (Allium cepa).  

 За първи път е установено, че водните извлеци от бял риган (Origanum 

vulgare subsp. hirtum) и пролетен горицвет (Adonis vernalis) оказват in vitro 

цитотоксичност върху А2058 човешки меланомни клетки. 

 За първи път е установено, че водните извлеци от голата коча билка (Nepeta 

nuda L. subsp. nuda) и пролетния горицвет (Adonis vernalis) съдържат алелохимикали, 

които инхибират растежа на пшеницата (Triticum aestivum) и краставицата (Cucumis 

sativus). 

 

II. Потвърдителни научни приноси: 

 Потвърдено е наличието на 13 вида орхидеи от 8 рода по туристическия 

маршрут „Флористична пътека” в Природен парк „Шуменско плато”.  

 Потвърдена е високата консервационна значимост на растителното 

биоразнообразие в резерват „Калиакра” и защитена местност „Яйлата“. 

 Потвърдено е разпространението на природни местообитания от европейска 

значимост по западното черноморско крайбрежие между нос Мидия и нос Калиакра. 
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III. Приноси с научно-приложен характер: 

 Методически принос са установените оптимални и най-ефективни за 

микроразмножаването хранителни среди за in vitro култури от Hyssopus officinalis. 

 Установени са главните фитохимични компоненти на етеричните масла от 

двата подвида O. vulgare ssp. vulgare и O. vulgare ssp. hirtum. Това определя 

възможността за приложението им в хранително-вкусовата промишленост, 

земеделието, фармацевтичната промишленост и козметиката. 

 Получени са данни за алелопатичната активност на водни извлеци от бял 

риган (Origanum vulgare subsp. hirtum) и исоп (Hyssopus officinalis), представляващи 

надеждна основа за нови разработки в областта на растителната защита по 

отношение екологичното земеделие. 

 Извършено е ценно етноботаническо изследване на употребата на лечебни 

растения от населението в България, като е получена серия от конкретни резултати. 

 

3. Значимост на получените резултати 

Анализът на наукометричните данни от представената за рецензиране научна 

продукция е съобразен с Критериите на Факултетния съвет на Факултета по природни 

науки на ШУ и съответните минимални условия за участие в конкурси за заемане на 

академична длъжност “доцент” в направленията Физически, Химически и 

Биологически науки, приети с Протокол № 8/23.03.2012 г. 

Гл. ас. д-р Жени Димитрова представя за конкурса списъци с общо 66 научни 

труда. От тях, 44 априори не са обект на рецензиране по настоящия конкурс, но са 

взети предвид при общата характеристика на научната продукция на кандидата: 3 

публикации са пряко свързани с дисертацията за получаване на научната степен 

"доктор", 31 труда са резюмета от участия в научни форуми и 10 са учебни 

материали.  

От общо 22 пълнотекстови публикации по конкурса за академичната длъжност 

“доцент” по научна специалност „ботаника”, приемам за рецензиране 22. За 

публикации с импакт фактор приемам 5 статии с № 1, 3, 11, 13 и 14, тъй като само 

тези 5 имат реален импакт фактор IF (№ 1 и 14) или импакт-ранг SJR (11, 13 и 14). 

Научната дейност на кандидатката е отразена задоволително в световната 

литература. Авторската справка на намерените цитирания върху цялата научна 

продукция съдържа 15 цитата на 4 научни труда с участието на гл. ас. д-р Жени 
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Димитрова. От тях, 6 са цитати в списания с импакт фактор. Научните разработки на 

кандидатката са представени в 31 научни форума, 3 от които са международни. 

 

Приетите за рецензиране 22 научни публикации и 15 цитата на гл. ас. д-р Жени 

Димитрова се отнасят съобразно Критериите на ФС на ФПН при ШУ, както следва: 

Критерии на ФС на ФПН при ШУ 
Минимални 

изисквания (брой) 

Представени от 

кандидата (брой) 

Публикации в реферирани списания извън 

представените за докторската дисертация 
10 14 

Публикации в списания с импакт-фактор 3 5 

Цитати 10 15 

 

Д-р Жени Димитрова е водещ автор (първи, втори или последен) в 11 статии, т.е. 

в половината рецензирани публикации. Значителна част от нейните колективни трудове 

са резултат от активното сътрудничество по научни проекти, и са в съавторство с 

утвърдени български учени. Кандидатката е равностоен съавтор във всички 

колективни статии, което е видно от разработените от  нея части. 

Научните публикации на кандидатката са отпечатани на английски език, като 

някои от тях са в реномирани списания с международни редакционни колегии, като 

Journal of Ethnopharmacology, Journal of Agricultural Chemistry and Environment, и др. 

 

4. Демонстрирани умения за провеждане на научни изследвания 

Доказателства за професионалната компетентност и авторитет на гл. ас. д-р 

Жени Димитрова, освен публикационната й реализация и отражението на същата в 

нашата и чуждестранна литература са:  

 Участието й в разработването и реализацията на 11 научни проекта, 

подчертаващо ясната практическа насоченост на извършените интердисциплинарни 

изследвания, включващи работа по методи за цитогенетичен скрининг за нуждите на 

екологичното земеделие и биомониторинга. 

 Активното й участие в научната дейност на Лаборатория по цитогенетика 

и молекулярна биология, където се провеждат съвременни in vitro експерименти за 

установяване ефектите на синтетични съединения и водни извлеци от лечебни растения 

върху клетъчни линии. 
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5. Профил на научно-изследователската работа 

Творчеството на гл. ас. д-р Жени Димитрова отразява съвременни научни и 

научно-приложни разработки с оригинални приноси, умело боравене с 

интердисциплинарни изследователски методи и сравнителни подходи, и я представя 

убедително като: утвърден специалист с ясно очертан профил в областта на една от 

природните науки с най-много натрупано знание: ботаниката; експерт в оценката на 

екологичното състояние на естествени хабитати и вторични агроекосистеми; творец – 

професионалист с признат авторитет в национален и международен мащаб – 

кандидатката е рецензент в три международни реферирани научни списания. 

 

6. Учебно-педагогическа дейност на кандидата 

Гл. ас. д-р Жени Димитрова води лекционния курс, семинарните и 

лабораторните упражнения по седем учебни дисциплини. Автор е на 4 учебни 

помагала. Разработила е общо 6 учебни програми. 

Забележителната й преподавателска работа включва още въвеждане на 

студентите в научно-изследователската дейност на Факултета по природни науки. Тя 

участва активно и в работата на създадения през 2013 г. студентски кръжок по 

етноботаника, с чиято дейност е свързано най-новото направление в кариерното й 

развитие, а именно: събирането на етнофармакологични данни за употребата на билки в 

България. В резултат от това са публикувани 12 пълнотекстови статии в съавторство 

със студенти от ШУ. Кандидатката участва в организирането и провеждането на 

ежегодна Студентска научна конференция „Екология и околна среда“. Под нейно 

ръководство е защитил дипломната си работа 1 студент. 

 

7. Критични бележки и препоръки 

По същество нямам критични бележки по научната продукция на кандидатката. 

Предвид интердисциплинарния характер на нейните изследвания препоръчвам: 

 Да участва в повече международни научни форуми и публикува само в 

международни списания с импакт-фактор. 

 Да продължи работата си върху цитотоксичността и генотоксичността на 

водните извлеци от български лечебни растения, тъй като в голямата си част, те остават 

непроучени. В тази връзка, натрупаните етнофармакологични данни са гаранция за 

качествения подбор на растителните видове – обект на евентуалната й бъдеща работа. 

 Да потърси колаборация с Катедрата по органична химия и технология за 

разделянето на главните фитохимични компоненти на водните извлеци от лечебни 
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растения чрез хроматографски методи, с оглед сравнението на цитотоксичните и 

генотоксични ефекти на единични химични съставки спрямо тези за тоталния екстракт. 

 Да верифицира получените данни за генотоксичност на изследваните 

синтетици и извлеци от лечебни растения в in vivo експерименти с опитни животни. 

 Да инициира научно-изследователска работа и с докторанти, като за 

целта сведе административно-организационната си заетост до минимум. 

 

8. Заключение  

Гл. ас. д-р Жени Димитрова Стоянова участва в конкурса за академичната 

длъжност “доцент” с достатъчна по обем и качество научна продукция, определяща 

облика на нейното научно направление – ботаниката. Представените за рецензиране 

материали съдържат разнообразна и детайлна информация, както за 

изследователските интереси, резултати и постижения, така и за академичната, 

експертна и преподавателска дейност, и професионалната биография на кандидатката, в 

пълно съответствие (дори надхвърляща) с условията за заемане на академичната 

длъжност „доцент”, формулирани в Закона за развитието на академичния състав в 

Република България, Наредбата за прилагане на ЗРАС и вътрешно-академичните 

правилници и критерии, приети от ФС на ФПН на ШУ.  

Гореизложеното ми дава основание да препоръчам убедено на почитаемите 

членове на Научното жури по настоящия конкурс и многоуважаемите членове на 

Факултетния съвет на Факултета по природни науки при Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски” да гласуват «ЗА» избора на гл. ас. д-р Жени 

Димитрова Стоянова в конкурса за заемане на академичната длъжност 

«ДОЦЕНТ» по научната специалност „Ботаника”. 

 

 

09.09.2016 год.  Рецензент:   

гр. Варна                   (проф. дбн Марияна Филипова – Маринова) 


