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СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. дбн Бойко Б. Георгиев, Институт по биоразнообразие и екосистемни 

изследвания при БАН, относно кандидатурата на гл. ас. д-р Петър Христов за доцент по 

молекулярна биология към секция “Биоразнообразие и екология на паразитите” на 

ИБЕИ – БАН  

 

На обявения конкурс за доцент се е явил като единствен кандидат гл. ас. д-р 

Петър Христов. Преди да пристъпя към анализ на представените материали, длъжен съм 

да отбележа, че в едно от представените изследвания (статия № 10) сме съавтори с д-р 

Христов. При по-нататъшното изложение тази статия е изключена от моята оценка. 

Кандидатът участва в конкурса с общо 34 научни труда. От тях 4 представляват 

автореферат и публикации по дисертация за придобиване на образователна и научна 

степен “доктор”, а останалите 30 са извън дисертацията и са актив, свързан с настоящия 

конкурс. От тях една статия (№ 24) има по-скоро научно-популярен характер и е 

отпечатана в научно-популярния бюлетин “Новости” на БАН. Считам, че тя е включена 

неуместно в списъка на научните трудове на кандидата. По този начин научните трудове 

на д-р Христов, подлежащи на оценка в настоящия конкурс, са 29 на брой, което 

надхвърля изискванията, заложени в критериите на Научния съвет на ИБЕИ – БАН за 

заемане на академична длъжност “доцент”. Трябва също да отбележа, че на 13 статии 

(включително и на 7 статии в списания с импакт-фактор) д-р Христов е водещ автор, 

което очертава водещата му роля в съответните изследвания и е силна страна на 

кандидатурата му. 

От продукцията, подлежаща на оценка за целите на конкурса, 17 статии са 

отпечатани в списания с импакт фактор и (или) аналогичния оценяващ индекс на Scopus. 

Между тях има 7 статии в авторитетни международни специализирани издания – PLOS 

ONE, Infection, Genetics and Evolution, Systematic Parasitology, ZooKeys, Animal Genetics, 

Diversity и Czech Journal of Animal Sciences. Общият брой представени статии в списания 

с импакт фактор надхвърля критериите на Научния съвет за заемане на научната 

длъжност “доцент”. 

Д-р Христов е и съавтор на две глави от книги, на едната от които е водещ автор. 

Кандидатът е представил списък на 28 цитирания на трудовете, на които е автор – 

14 цитирания в списания с импакт фактор и 14 в други издания. Интересно е да се 

отбележи, че три от цитиранията са от Министерството на околната среда и водите и са в 
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Националния доклад на Република България по Конвенцията за биоразнообразието за 

периода 2009-2013 г. Тези данни изявяват д-р Христов като международно разпознаваем 

специалист, а също и като изследовател с тематика, съществени части от която 

съответстват на международните ангажименти на нашата страна в областта на 

изучаването и опазването на биоразнообразието. 

Д-р Христов е участвал в 5 проекта с външно финансиране, спечелени на 

конкурсен принцип, като на един от тях е бил ръководител. 

Смятам, че представената справка за приносите отразява обективно 

изследователската работа на д-р Петър Христов. Кандидатът има ясно очертан облик 

като изследовател, свързан най-вече с молекулярното характеризиране на местните 

породи едър рогат добитък, разкриването на техния селективен потенциал, 

популационна структура и филогенетични връзки. Наред с това, методичната подготовка 

на кандидата му е позволила да работи по молекулярното характеризиране на трематоди 

и нематоди във връзка с изучаване на популационната им структура, таксономията и 

филогенетичните им връзки. 

Както се вижда от изложените съображения, д-р Петър Христов е изявен и 

продуктивен изследовател с ясно очертан изследователски профил, чиято работа е 

позната добре както в нашата страна, така и в международната научна общност. 

Неговата продукция съответства на критериите, приети от Научния съвет на Института 

по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН. Това го прави много 

подходящ кандидат за обявеното конкурсно място. Предлагам на научното жури да 

гласува за неговото избиране за заемане на академичната длъжност “доцент” в рамките 

на обявения конкурс. 

22.06.2015 г.                                                          Подпис:      

(проф. дбн Бойко Б. Георгиев) 


