Информация за финансиран на проект
Наименование на конкурса:
Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 г.
Основна научна област:
Биологически науки
№ на договор:
КП-06-ПН-41/2
Начална дата на проекта и срок на договора:
……………….., срок на договора 36 месеца
Заглавие на проекта:
„Екосистемен подход за оценка на биоразнообразието и състоянието на популации на
ключови видове риби от българското крайбрежие на Черно море“
Базова организация:
Институт по океанология – БАН
Партньорски организации:
Институт по Невробиология – БАН
ШУ „Епископ Константин Преславски“
Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):
Доц. д-р Виолин Стоянов Райков
Общ размер на договореното финансиране:
164 416 лв.
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Резюме на проекта (до 1 стр. в рамките на полето по-долу):
Развитието на човечеството винаги е било свързано с необходимостта от търсене и
експлоатиране на нови или неизползвани до момента ресурси. Това обаче, е било
съпроводено с различни по сила въздействия върху природната среда. Антропогенният
натиск в морските басейни добива все по-тревожни измерения. Това се отнася в голяма
степен и за Черно море, чиито хранителни ресурси и други услуги, са се ползвали от хората
в продължение на хилядолетия.
Много от научните и управленски усилия, свързани с Черно море, са били насочени
главно към оценка на състоянието на различни компоненти на екосистемите, като
абиотичната среда, биогенни елементи, живи организми и др. Токсикологичните
изследвания и оценката на риска от замърсяването и промените в морските екосистеми
традиционно включват главно физико-химичен анализ и присъствие на различни
замърсители. Ефектите на въздействията от околната среда се разглеждат на нивото на
отделни организми (популации). Изследванията на биологичния отговор на организмите,
като интегрален индикатор за въздействието на общия натиск на промените в средата
върху екосистемите, тяхната свързаност и адаптационният им потенциал остават в голяма
степен недооценени.
Целта на настоящия проект е да се получат нови фундаментални познания за
реакцията на морски риби към натиска на околната среда чрез интердисциплинарно
изследване, оценяващо разнообразието, здравното състояние и стрес екологията на
ключови за екосистемите видове риби от българския сектор на Черно море. Да се направи
оценка на специфични биомаркери в рибите, измерени на различни нива на организация,
което да даде обективни иновативни данни за състоянието на екосистемите, като цяло.
Хипотезата, която е залегнала в основата на настоящето проектопредложение е, че
мултифункционални
изследвания
(морфологични,
биохимични,
генетични,
микробиологични) на биоиндикаторни видове, в рамките на съвременното прилагане на
екосистемния подход, могат да дадат по-точна и обективна оценка на предизвикани
промени в състоянието на екосистемите на българския сектор на Черно море.
Методологията на проучването включва комплексно (интердисциплинарно)
изследване на ключови видове морски риби посредством съвременни биохимични,
генетични, микробиологични и екологични методи.
Очаква се получените резултати да дадат иновативната оценка на състоянието н
целеви видове риби и популациите им, генетичната изменчивост, оксидативния и
микробиологичния статус, като интегрален индикатор на антропогенния натиск и
промените в морските екосистеми. Това ще предостави нова и ключова информация за
мониторинг и управление на черноморските екосистеми. Досега в Българския сектор на
Черно море не са провеждани базисни изследвания, в рамките на екосистемния подход,
отнасящи се до стрес екологията на черноморски риби и биоиндикаторния им потенциал.
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Членове на научния колектив
1

Организации/участници
Базова организация: Институт по океанология – БАН
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Бележка

Ръководител на научния колектив
доц. д-р Виолин Стоянов Райков
Участници:
доц.д-р Виолин Райков

учен

доц.д-р Петя Павлова Иванова

учен

доц. д-р Мария Христова Янкова

учен

доц. д-р Димитър Петков Димитров

учен

доц.д-р Кремена Благовестова Стефанова

учен

доц.д-р Валентина Георгиева Дончева

учен

д-р Илиян Свиленов Коцев

учен

гл.ас. Елица Славева Стефанова

учен

гл. ас. д-р Нина Стойчева Джембекова

постдокторант

гл. ас. д-р Ивелина Златева

постдокторант

химик Нели Николаева Вълчева

специалист

химик Огняна Димитрова Христова

специалист

еколог Боряна Славкова Джурова

специалист

Светлана Михова Христова

докторант

Йордан Раев Раев

докторант

Константин Петров Петров

докторант

Партньорска организация:
Институт по невробиология - БАН
Участници:
1

Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник като включите и
участниците, които са работили по проекта не през целия период за изпълнение на проекта
2
Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или студенти
(СТ), или учен от чужбина (УЧ).
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доц.д-р Албена Владимирова Александрова

учен

проф.д-р Нешо Хайнрих Чипев

учен

гл. ас.д-р Галина Трайкова Ненкова

учен

гл. ас.д-р Мария Иванова Лазарова

постдокторант

ас. д-р Лъчезар Петров Якимов

постдокторант

Партньорска организация:
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Участници:
проф. д-р Цветеслава Игнатова- Иванова

учен

проф. д-р Радослав Илиев Иванов

учен

д-р Севгинар Феимова Ибрямова

млад учен

Борислава Красимирова Павлова

студент

Стефани Георгиева Тошкова

студент
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