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                                        С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е

от проф. д-р Мария Делова Шишиньова – катедра по Зоология и антропология 

на Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, назначена
със заповед  на ИБЕИ, БАН за член на Научното жури.

ОТНОСНО: Материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната
длъжност  „Доцент“ по  4.3  Биологически  науки,  специалност  ЕНТОМОЛОГИЯ  за
нуждите на секция „Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни“ на отдел
„Животинско разнообразие и ресурси“ – ИБЕИ, БАН.

За участие в конкурса за академичната длъжност  „Доцент“ обявен в ДВ брой 56/
24.07.2015 год. са представени документите на единствен кандидат – главен асистент д-р
Владимир Парунак Сакалян от  секция „Биоразнообразие и екология на безгръбначните
животни“ на отдел „Животинско разнообразие и ресурси“.

Главен  асистент  д-р  Владимир  Сакалян  завършва  висшето  си  образование   в
специалност Биология на Биологическия факултет на СУ“Св. Климент Охридски“ през
1985  год.  като  Магистър  със  специализация  Зоология  на  безгръбначните  животни  -
ентомология в катедрата по Зоология и антропология. Работи в Института по зоология на
БАН, в последствие в ИБЕИ - БАН като препаратор,  биолог, главен асистент. В периода
1986  -  1989  год.  е  докторант  по  научната  специалност  Ентомология  в  секцията  по
Таксономия, фаунистика и зоогеография на Института по зоология на БАН и защитава
дисертация на тема: “Фаунистични, екологични и зоогеографски изследвания върху сем.
Buprestidae (Coleoptera)  от  Санданско-Петричката  и  Гоцеделчевската  котловини“.
Осъществява две специализации, свързани с научната му кариера – в Санк Петербург  и в
Прага, а в периода 2005 -2007 е в Международния център по физиология на насекомите и
екология в Найроби, Кения.

Представената служебна бележка показва, че гл. ас. д-р Владимир Сакалян има общ
трудов стаж по специалността Ентомология 17 години, 3 месеца и 21 дни към момента на
подаване на документите по конкурса.

Кандидатът е представил необходимата документация, съобразно изискванията на
Закона  за  развитието  на  академичния  състав  в  Република  България  и  Правилника  за
прилаганито му, както и Правилника за условията и реда за придобиване и заемане на
академични длъжности в БАН.
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От представените  общо  44  публикации,  6  са  свързани  с  получаването  на  ОНС
„Доктор“ – 1 автореферат и 5 статии. В настоящия конкурс за доцент са представени 38
публикации, от които 2 са специализирани книги, 10 са глави от книги, 9 са публикации в
списания,  реферирани  и  индексирани  в Web of Science или Scopus,  15  публикации  в
списания,  реферирани и индексирани в други издания и 2 публикации в сборници.  От
представените публикации 12 са самостоятелни, а останалите са в съавторство като в 10 от
статиите гл. ас. В. Сакалян е на първо място в авторския колектив, в 9 на второ място, в 7
на трето  или последващо място. 

Приложената справка на цитиранията на гл.ас. д-р Владимир Сакалян показва, че
кандидатът  е  разпознаваем  в  научните  среди  и  специалисти  в  съответната  област  на
изследване.  Отбелязани  са  общо  186  цитирания,  от  които  14  цитирания  в  списания  с
импакт фактор.

В научната  си кариера кандидатът има 6  участия  в  разработването на   научни
проекти,  от  които  3  са  финансирани от  НФНИ и  3  са  финансирани  от  чуждестранни
организации. В  своята  професионална  кариера  е  бил  ръководител  на  1  дипломант  от
Биологическия факултет на Софийски университет, Секретар в периода 2001 – 2003 год.
на Редколегията на  Acta zoologica bulgarica и редактор на книга, свързана с ендемични и
реликтни  насекоми  от  Националния  парк  Пирин.  Членува  и  в  Европейската
колеоптероложка асоциация.

Научноизследователската дейност на кандидата напълно съответства на обявения
конкурс. Научните интереси на гл.ас. д-р Владимир Сакалян  са свързани с  таксономични,
фаунистични,  екологични,  биологични  и  зоогеографски  изследвания  на  твърдокрили
насекоми. Основните научни изследвания имат фундаментален характер и са свързани с
важни таксономични, фаунистични, биологични, екологични и зоогеографски  данни на
изследваните групи насекоми от сем. Buprestidae и Carabidae.

Съществен принос към ентомологичните изследвания има описанието на 24 нови за
науката  видове,  от  които  22  вида  от  сем. Buprestidae и 2 вида  от  сем. Tenebrionidae.;
осъществена е ревизия на 1 род и реституиране на род и 2 подрода, както и реституиране
на видовия статус на 3 вида мрачници; представена е определителна таблица на таксоните,
като  е  дифинирана  и  ревизирана  групата  видове  Anthaxia (Haplanthaxia)  mashuna и  е
предложена  промяна  на  подвидовия  статус  на  два  таксона  от  рода  във  видов  статус;
изготвени  са  определителни  таблици  за  род  Sphenoptera за  Балканския  полуостров  и
подсем. Polycestinae златки за страната.

Фаунистичните приноси са  свързани с  изготвянето на  каталог  на  бупрестидната
фауна на България, в който са съобщени 198 вида и подвида;  направена е инвентаризация
на  фауната  на  бупрестидите  на  много страни от  Балканския полуостров  –  Македония,
Сърбия, Черна Гора, Албания, Хърватска, Гърция, както и инвентаризацията на фауната от

2



Кения, въз основа на което са съобщени 3 рода и 111 нови вида и подвида, като най-много
нови таксона са за Кения – 48; установени са нови за фауната на европейската част на
Турция видове сечковци – 6 и 5 вида нови за фауната на Кения; за изследваните страни се
съобщават  голям  брой  нови  находища  за  бупрестидите  и  други  групи  твърдокрили
насекоми.

Приносен характер има направената пълна инвентаризация на базата на собствени
и  литературни  данни  на  фауната  на  твърдокрилите  насекоми  в  националните  паркове
Централен Балкан и Рила и на ендемичните и реликтни колеоптери за Национален парк
Пирин.

Екологичните и биологични приноси в изследванията на кандидата са свързани с
установяване  на  трофичните  връзки  и  специализация  на  златките  в  страната;
биотопичното разпределение и факторите, които определят структурата на представители
от бупрестидите и карабидите и сезонната активност на видовете в различни територии на
страната.

Разработеният  метод  за  фаунистични  и  екологични  теренни  изследвания  на
бупрестидите има важно значение в изследователската ентомологична практика, както и
използването на метода на цветните капани за изучаване на поведенските характеристики
на бупрестиди при допълнителното имагинално хранене.

Зоогеографските  изследвания  изясняват  зоогеографската  характеристика  на
бупрестидната  фауна  за  страната  и  за  отделни региони на  страната,  на  бупрестидните
фауни  на  Македония  и  на  Албания.  Принос  в  ентомологичните  изследвания  е  и
направената  зоогеографска  характеристика  на  подсем.  Carabinae  в  България  като  е
изследвано разпределинието и пътищата на формиране на ендемичната карабидофауна в
България. Интерес представлява и предложената хипотеза за формиране на ендемичната и
реликтна фауна на Национален парк Пирин, както и тази за формирането на бупрестидната
фауна на страната.

 Представената  документация  и  публикационна  дейност  на  кандидата  показва
неговия личен принос,  който недвусмислено отразява неговото кариерно развитие като
специалист ентомолог и научен работник. Колективните разработки дават основание да се
приеме, че гл.ас.  Владимир Сакалян умее да роботи в екип, да участва в проекти и да
поема необходимата отговорност.

Заключение

Въз основа на представената документация и изложеното в становището считам, че
кандидатът покрива изискванията на чл. 24 от Закона за развитието на академичния състав
в Република България и Правилника за прилагането му, както и  Правилника за условията
и реда за придобиване и заемане на академични длъжности в БАН. Главен асистент д-р
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Владимир Сакалян е утвърден специалист, с ясно очертан научноизследователски профил
в  областта  на  ентомологията,  със  способности  да  провежда  качествени  научни
изследвания.  Поддържа  професионални  контакти  със  специалисти  и  е  предпочитан
партньор  при  провеждането  на  научни  изследвания.  Това  ми  дава  основание  да  дам
положителна оценка за избор на „Доцент“ на гл.ас. д-р Владимир Парунак Сакалян.

 Във връзка с посоченото по-горе предлагам да бъде избран главен асистент д-
р  Владимир  Парунак  Сакалян  за  „Доцент“  по  професионално  направление  4.3
Биологически науки по научната специалност  Ентомология.

18.11.2015 год. 

София
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