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СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Влада К. Пенева 

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ)-БАН, 

член на Научно жури, назначено със заповед № 188/18.09.2014 г.  

по конкурса за доцент по специалност Зоология (01.06.02) за нуждите на секция 

„Биоразнообразие и екология на безгръбначни животни“ на ИБЕИ-БАН, ДВ, бр. 

50/16.09.2014г. 

В конкурса за доцент по специалност Зоология е заявил участие и е представил 

необходимите документи само един кандидат – гл. ас. Ивайло Кънев Дедов, д-р по 

специалност Екология и опазване на околната среда (02.22.01). 
 

Оценка на научно-изследователската дейност на кандидата 

Научни и научно-приложни преноси. Научните интереси и постижения на д-р Дедов са в 

областта на фауната, морфологията, таксономията, зоогеографията и екологията на 

сухоземни охлюви от България, Македония и Гърция. Те се изразяват в изучаването и 

описването на голям брой (общо 22) нови таксони (1 род, 13 вида и 8 подвида) от група, 

която има дългогодишна история на проучване. С неговата задълбочена работа върху 

малакофауната на страната и съседните страни Гърция и Македония, са разширени 

съществено познанията върху разпространението на видове от посочената група, като са 

установени значителен брой нови за конкретен район, планина или страна таксони. Като 

приноси с важно значение отбелязвам списъка на видовете сухоземни охлюви в България, 

както и ключовете за определяне на видовете от два рода и подвидовете на един вид. Разбира 

се, тези постижения не биха били възможни без детайлното познаване на морфологията и 

анатомията на гастроподите. В тази област също са получени нови данни за видове от 

няколко рода, като е описана и нова морфологична структура при род Tandonia. 

Не по-малко съществени са приносите, свързани с екологията и биологията на редица 

видове, с изясняване на тяхната биотопичната привързаност и популационни 

характеристики.  

Оценявам много положително и методологичните подходи за усъвършенстване на 

полеви сборове и оценка на популационните характеристики на сухоземните охлюви. Не 

трябва да се пропускат и природозащитните аспекти в работата на кандидата, които се 

изразяват в разработката на методики за картиране и определяне на състоянието на 

популации от консервационно значими видове охлюви по Директивата за местообитанията. 

Особено важни за практиката са изследваниятата, свързани с бактериалната 

микрофлора на стопански важен охлюв, като е разработен метод за изолиране на млечно-

кисели бактерии от него. 

Публикационна активност. Към автореферата и трите публикации, свързани с 

докторската дисертация, кандидатът представя общо 33 научни труда, обект на настоящия 

конкурс, от тях 10 са статии в списания с импакт фактор (IF), 3 - в индексирани от SJR 

(Scientific Journal Ranking) списания, 20 в реферирани списания без IF и тематични 

сборници. Важно е да се отбележи, че в повече от 60% от тези публикации кандидатът е 

първи или единствен автор. Броят на публикуваните до момента трудове характеризира д-р 

Дедов като активен и продуктивен  изследовател в 17 годишната му кариера на малаколог. 



Цитирания. Списъкът на цитиранията съдържа общо 84 позовавания, от които 14 са в 

списания с IF, 58 са в статии, публикувани в международни и национални издания, обзорни 

трудове, 12 в дисертации, което е доказателство за голямата значимост на разработките на 

кандидата и далеч надхвърля изискванията за доцент. 

Ръководство но проекти 

Д-р Дедов е бил ръководител на два национални научни проекта, същевременно е 

участвал в голям брой национални и международни проекти. 

Експертна, научно-организационна и популяризаторска дейност 

Кандидатът е бил член на Организационните комитети на два международни научни 

форума. Научната му експертиза се изразява също в рецензентска дейност за различни 

научни списания като Journal of Conchology, Malacologica Bohemoslovaca, Acta zoologica 

bulgarica, Ecology and Protection of the Environment, Historia Naturalis Bulgarica. Експерт e 

към научно-консултативния съвет за прилагане на Вашингтонската Конвенция (CITES). 

Администратор е на сайт за мекотели. Научно-популярните му статии са увлекателни и 

стимулиращи.  

Обучение на научни кадри и преподавателска дейност 
Д-р Дедов е ръководител на един успешно защитил магистър. Водил е упражнения за 

студенти в СУ „Св. Кл. Охридски” БФ, катедра “Екология и опазване на природната среда”. 

Профил на научно-изследователската работа 
Научната дейност и продукция на Ивало Дедов го характеризират като изявен 

специалист малаколог, който разработва различни теоретични и приложни направления на 

основата на голямата и разнообразна група на охлювите. Признание за постиженията му като 

малаколог са и двата негови патронима. 

Лични впечатления 
Познавам Ивайло Дедов от постъпването му на работа в бившата ЦЛОЕ и винаги съм 

се впечатлявала от неговата отдаденост на работата, мотивация и трудоспособност. Отличен 

полеви изследовател, който умее да работи в колектив и си сътрудничи със специалисти от 

различни страни. 

 

Заключение 
Д-р Дедов напълно покрива и в известна степен надвишава изискванията за заемането на 

академичната длъжност „доцент” съгласно Закона за развитие на академичния състав в 

България, както и Критериите на Научния съвет на ИБЕИ – БАН: защитена докторска 

степен, научна продукция от 33 труда (повече от 30% в списания с IF), 84 цитирания (17%  в 

списания с IF), ръководство и участие в научни проекти, активна експертна дейност. 

Значимите научни приноси в областта на малакологията са убедително представени. Като 

оценявам високо научната, експертната, природозащитната и поляризаторска дейност на д-р 

Дедов, давам положителната си оценка на неговата кандидатура за академичната длъжност 

„доцент” и убедено препоръчвам на НС на ИБЕИ да бъде избран на посочената длъжност.  
 

13 номври 2014 г. 

          


