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СТАНОВИЩЕ
от проф. д-р Любомир Димитров Пенев
член на Научно жури, определено със заповед № 185 от 22.11.2016 г.
по процедура за защита на дисертация за придобиване на научната и образователна
степен „доктор”на Николай Дянков Коджабашев
дисертационна тема
Фаунистични, кологични и зоогеографски проучвания на твърдокрилите насекоми от
сем. CARABIDAE от Поддържан резерват „Сребърна“
по специалност “Ентомология”, шифър (01.06.14)
В качеството си на научен ръководител на докторанта и съобразно с приетите от
НС на ИБЕИ правила за работата на научните журита при Процедури за защита на
дисертации за придобиване на научна и образователна степен “доктор”, в
настоящото становище ще представя мнението си за проявените от Николай Коджабашев
качества при провеждане на изследванията по темата на докторантурата и оформянето на
дисертационния труд.

Кратки биографични данни за докторанта
Николай Коджабашев е роден в гр. Силистра на 27.06. 1968 г. Завършва средното
си образование в ПМГ „Климент Охридски“ гр. Силистра през 1986 г. – профил
математика. През 1986 г. е приет в Биологически факултет на Софийския университет
„Св. Климeнт Охридски“, биология – научно-производствен профил. Постъпва 1 ви курс
след отбиване на редовната военна служба през есента на 1988 г. През 1993 г. се
дипломира по специалност „Ентомология“ с тема на дипломна работа „ Карабидофауна
на биосферен резерват „Сребърна“. Интересите му към биологията са от най-ранна
възраст, още като ученик посещава кръжок по зология в родния си град и се включва
активно в редица полеви експедиции По време на следването като член на кръжок
разширява научната и експедиционната си дейност, усъвършенства методите за полевите
сборове и натрупва богат колекционен материал от различни групи животни.
През 1997 г. е зачислен за докторант на самостоятелна подготовка с тема на
дисертация „Фаунистични, екологични и зоогеографски проучвания на твърдокрилите
насекоми от сем. Carabidae от биосферен резерват „Сребърна“. Отчислен е с право на
защита през 2006 г. През 1995 г. спечелва конкурс за редовен преподавател по
„Зоология“ в Лесотехнически университет, където работи и до сега (преподавателски
стаж 21 години). През периода 1995 г. - 1997 г. създава и обзавежда зоологическа лабора-

тория в ЛТУ и извършва активна дейност в рамките на кръжока по „Зоология и опазване
на фауната“.

Проявени качества при разработката на дисертационната тема
Работата с почвени организми изисква набор от умения и изследователски
подходи и качества. В хода на разработката докторантът усвои разнообразни методи за
събиране и обработка на материалите от целевата група, както и за анализ на данните,
справи се с проучването и анализирането на голям брой литературни източници,
свързани с работата му, прояви упоритост и последователност при трудната теренна
работа.

Образователна програма
Докторантът е преминал необходимите обучителни курсове и изпити, в
сътветствие с действащата по времето на неговата докторантура обучителна програма и
изиквания.

Участие в проекти
По време на докторантурата си, Николай Коджабашев участва активно в
разработването на 6 научно-изследователски проекти, което го представя като
работоспособен и с умения да работи в екип.

Преподавателска дейност
Успоредно с разработването на дисертационната си теза, Н. Коджабашев се
включва активно в преподаването на пет учебни дисциплини, както и в разработването
на учебни програми по тези дисциплини. Подготвил е 20 дипломанти, успешно защитили
дипломните си работи на разнообразна зоологична тематика.

Публикационна активност
По темата на дисертацията има три публикации (две статии и една глава от
тематичен сборник) – две излезли от печат и една под печат, една от които е в списание с
импакт фактор.

Заключение
В хода на разработване на дисертацията Н. Коджабашев се прояви като отдаден на
работата изследовател, допринесъл за натрупването на богат материал от разработваната
група, с определени научни интереси и мотивация. Той е изграден специалист в областта на
систематикаката и екологията на твърдокрилите насекоми от сем Carabidae, може
самостоятелно да организира и провежда научни изследвания. Убеден съм, че и в бъдеще
ще работи все така всеотдайно и с любов към науката.
Всичко това ми дава основание да препоръчам на уважаемите членове на Научното
жури да присъди научната и образователна степен „доктор” по Ентомология на Николай
Дянков Коджабашев.

3 декември 2016 г.
Проф. д-р Любомир Пенев

