
СТАНОВИЩЕ 

от 

проф. д-р Павел Стоев, Национален природонаучен музей - БАН, 

за научните приноси и квалификация на н.с. д-р Ивайло Кънев Дедов, кандидат в 

конкурс за доцент в секция „Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни” на 

Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания-БАН 

Познавам Ивайло Дедов още от студенските му години. Той бе един от 

„мускетарите” на моя випуск – хората с изявени интереси и активна обществена, 

политическа и научна позиция. Човек с разностранни интереси и познания за историята, 

природата и обкръжаващия ни свят. Въпреки това, най-голямата му любов винаги са били 

охлювите – любов, която той неусетно превърна в своя професия и призвание. Още в 
студентските си години кръстосваше страната в търсенето на интересни и редки видове, 

които в последствие проучи и описа. Активните му теренни изследвания го направиха 

един от най-добрите полеви зоолози с големи познания за природата и географските 
особености на страната. Тези му качества го правят в момента много търсен експерт за 

участие в научни проекти за инвентаризиране и картиране на фауната, планове за 

управление и мониторинг на защитени територии. Както се вижда от автобиографията му, 

досега е участвал в изследователски екипи в общо 28 международни и национални 
проекти, на два от които е бил ръководител. България му се видя тясна за амбициозните 

му научни планове и той набързо включи и някои съседни държави в тях. Обходи 

различни слабопроучени „кьошета” на Македония, Гърция и Албания, за да събира 
охлюви и сега с право може да се счита за експерт по тези държави.  

Д-р Дедов е един много добре подготвен малаколог с широка изследвателска 

култура и научни познания в областта. Успешната му реализация като учен без съмнение 

се дължи и на добрата му подготовка и научни контакти, които е успял да създаде през 

годините, както и възможността да специализира в чужбина. Основните му научни 

интереси са в областта на таксономията, фаунистиката и зоогеографията. Сред най-

съществените му приноси нареждам описаните от него (самостоятелно или в колектив) 22 

нови за науката таксони (1 род, 13 вида и 8 подвида) охлюви от България, Гърция и 

Македония и изясняването на редица таксономични проблеми в родовете Aspasita, 

Pyramidula и Vitrea в страната. Негов съществен принос е и изготвянето на актуализиран 
списък на българските сухоземни охлюви, съдържащ 238 вида и 42 подвида. 
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Освен сериозния научен принос в областта на таксономията заслужава да се 

отбележи участието на д-р Дедов в научни теми, засягащи научно-приложни екологични 

аспекти, каквито са например установяването на връзките между малакологичното 

разнообразие и биоразнообразието на растителните съобщества. Това негово изследване 

доказва, че охлювите показват видова ‘специфичност’ по отношение отделни 

характеристики на растителните съобщества, каквито са напр. броят на растителните 

видове, височина на растителната покривка и др. В друго екологично изследване той 

доказва съществуването на самостоятелни урбаноценози при охлювите и предлага 

хипотеза за възникването на малакофауната на град София.  

Досега д-р Дедов е публикувал общо 36 научни публикации, от които 10 в списания 

с ISI импакт фактор и 3 със SJR импакт фактор. На 23 от статиите той е първи автор, което 

ясно показва водещата роля, която той е имал в написването им. Допълнително той 

представя и списък от 13 научно-популярни статии и доклади и постери от международни 
и национални конференции. Сред тях има и такива с научно-приложна и образователна 

насоченост, каквото е учебното помагало за извънкласна дейност в средните класове в 

училищата. Заслужава да се отбележи и съществената му редакторска и 
преподавателската дейност в СУ. 

За личностните качества на д-р Дедов мога да кажа само, че той е един достоен 

българин, родолюбец и патриот, много честен, добър и състрадателен човек, с чувство за 

отговорност към семейството и приятелите си.  
Въз основа на гореизложеното, бих желал да препоръчам на Научното жури да 

даде най-висока оценка на научните приноси на н.с. д-р Ивайло Дедов и да одобри избора 

му за длъжността 'Доцент', която според показаните от него резултати той напълно 

заслужва. 

 

 

С уважение,  

10 ноември 2014 

/Проф. д-р Павел Стоев/ 


