
СТАНОВИЩЕ 
от проф. дфн Лъчезар Аврамов, Институт по електроника БАН, 

по конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" за нуждите на Институт по 
биофизика и биомедицинско инженерство – БАН  

 
 

Конкурсът е обявен от Институт по биофизика и биомедицинско инженерство на 
БАН в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, 
професионално направление 4.3. „Биологически науки”, научна специалност „Биофизика“ 
и е обнародван в „Държавен вестник“, бр. 53/14.072.2015 г. и е публикуван на интернет 
страницата на ИББИ на 14 юли 2015 г. 
 

Единствен кандидат по обявения за нуждите на секция „Фотовъзбудими 
мембрани“ конкурс е Александър Георгиев Иванов. Д-р Иванов започва научната си 
кариера в Централна лаборатория по биофизика на Българска академия на науките през 
1987 г., където работи до 1998 г. В периода 1982-1987 г. той подготвя и защитава 
дисертацията си за „доктор” (кандидат на биологическите науки) на тема „Структурни и 
функционални изменения на хлоропластни мембрани, свързани с промени във 
физическите им свойства”. 

В последващия период д-р Иванов работи на позиции научен сътрудник и гост 
изследовател в многобройни научни институции и университети: Department of Botany, 
University of Toronto, Toronto, Ontario (Канада), Centre de Recherche en Photobiophysique, 
Université du Quebec á Trois Rivières, Trois Rivières, Quebec (Канада), Department of Plant 
Sciences, University of Western Ontario, London, Ontario (Канада), National Institute of Basic 
Biology, Okazaki (Япония), Department of Plant Physiology, Umeå University, Umeå 
(Швеция), Vrije Universiteit, Amsterdam (Холандия), University of Concepción, Concepción 
(Чили), Chungnam National University, Daejeon (Република Корея), Department of Plant 
Sciences, University of Western Ontario, London, Ontario (Канада), Universidad de la Frontera, 
Temuco (Чили), Department of Biology, University of Western Ontario, London, Ontario 
(Канада).  

Основните научни и научно–приложни резултати на кандидата са в широк план 
изследвания, отнасящи се до конструкцията и функционалните зависимости на 
фотосинтетичния апарат на зелените растения и различни бактериални и моделни 
фотосинтезиращи системи.  

Систематично е изследвано влиянието на железния дефицит, като фактор за 
ограничаване на линейния междусистемен електронен транспорт между фотосистема II 
(PSII) и фотосистема I (PSI), което показва тяхната значителна независимост при  
осъществяването на фотосинтетичния електронен транспорт. Получени са важни 
експериментални данни, които дават възможност за доизясняване на традиционно 
приетата Z-схема на фотосинтезата, основана на предположението за линейно подреждане 
на компонентите във фотосинтетичния електронен транспорт, при което двете 
фотосистеми взаимодействат чрез междусистемна верига от специфични електронни 
преносители. 

Показано е, че фоторедукцията на НАДФ+ се осъществява изключително в 
акцепторната част на PSI на на Synechococcus sp. PCC 7942 и че въпреки значително по-
ниските нива на PSI- зависимата фоторедукция на НАДФ+, скоростите на PSII+PSI-
зависимата фоторедукция на НАДФ+ в желязо-дефицитни клетки са сравними с тези 
регистрирани в контролни клетки. Установено е също, че способността за аклиматизация 
на Synechococcus sp. PCC 7942 се ограничава при желязо-дефицитни условия на околната 
среда с намаляването на капацитета на PSI-зависимия цикличен електронен транспорт. 
Ограничение на линейния електронен транспорт и динамичен капацитет за разединяване 
на PSII- и PSI-зависимите електронно-транспортни потоци е установено и в клетки на 
Plectonema boryanum UTEX 485 по време на аклиматизация към ниска температура. 



 В широк цикъл от изследвания върху реакциите на цианобактерии към редица 
стресови фактори е допринесено за изясняване на молекулярните механизми, 
контролиращи адаптационния им капацитет към стресови въздействия на околната среда. 
Показано е, че поради споделянето на общи редокс компоненти фотосинтетичните и 
респираторни електронно транспортни вериги в цианобактерии, електронните потоци с 
произход от PSII, NAD(P)H дехидрогеназа и PSI-зависим цикличен електронен транспорт, 
както и консумацията на електрони от Cyt оксидазата, могат да допринесат в различна 
степен за ефективността на междусистемнния електрон транспорт.  

Д-р Иванов участва в няколко значими приложни разработки, включително и като 
технически директор в The Biotron, Faculty of Science, University of Western Ontario, 
London, Ontario (Канада).  

Атестат за високия международен авторитет на д-р Александър Иванов е дейността 
му като рецензент на голям брой международни списания, над 40 броя, от областта на 
ботаниката, физиологията на растенията до теоретична и структурна биология. 

Д-р Иванов участвува в конкурса с 39 научни публикации в международни 
списания с импакт-фактор. По-голямата част от  публикациите са с сравнително висока 
стойност на импакт-фактора - 2-3 и повече, което е индикатор за високо качество на 
резултатите. Съавтор е на 6 глави от монографии и един US патент. 

Към материалите по конкурса е представен и цялостен списък на научното 
творчество на кандидата, който включва още 82 публикации, свързани с тематиката на 
Институт по биофизика и биомедицинско инженерство. Представено е и значимо по обем 
и качество участие в международни и национални научни форуми (144 участия), в които 
кандидатът е участвал с доклади и научни съобщения. 

Регистрирани са над 1300 цитирания на научните публикации на д-р Иванов, 
всички в авторитетни международни източници - научни списания и поредици, 
монографии на престижни издателства и чуждестранни дисертации. Справка в 
международните бази данни показват висок h-индекс – 28-31. 
 

Наукометричните данни на представените материали значително превишават 
основните изисквания на Правилника на ИББИ за прилагане на ЗРНСРБ за научната 
длъжност „професор”. Отчитайки съдържащите се приноси в представените научни 
трудове, участието и ръководството на международни и национални проекти, високата им 
оценка от международната научна общност, предлагам д-р Александър Георгиев Иванов 
да бъде избрана на академичната длъжност "професор" по професионално направление 
4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“. 
 
 
София 23.11.2015 г.       Подпис:  

(проф. дфн Лъчезар Аврамов) 


