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РЕЦЕНЗИЯ 

по конкурса за академична длъжност „доцент“ по професионално направление „4.3. 
Биологични науки“ по „Екология и опазване на екосистемите“ (02.22.01) за нуждите 
на секция „Консервационна биология“, отдел „Животинско разнообразие и ресурси“, 
обявен в „Държавен вестник”, бр. 7/20.01.2017 год., с. 152 

от д-р проф. Златозар Боев, д. б. н., зав. отд. „Гръбначни животни” в Националния 
природонаучен музей при БАН 

По конкурса в законно обявения срок редовни документи е подал само един кандидат – гл. 

ас. д-р Борислав Ясенов Наумов от отдел „Екосистемни изследвания, екологичен риск и 

консервационна екология“ на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания 

(ИБЕИ) на БАН. Настоящата рецензия е изготвена съобразно критериите на ИБЕИ. 

1. Общи данни за кариерното и тематичното развитие на кандидата

Гл. ас. д-р Борислав Наумов е роден през 1971 г. в София. Целият му трудов стаж досега 

(~12 години) е преминал в БАН – ИБЕИ и един от предшествениците му – Централната 

лаборатория по обща екология при БАН. Познавам го от 12 години, през които съм се 

убедил, че е запален, талантлив и компетентен херпетолог (и батрахолог!). През 2012 г. 

като рецензент на дисертационния му труд за получаване на ОНС „доктор)“, имах 

възможност да се запозная непосредствено с част от неговите изследвания. Оказа се, че 

отличните ми впечатления оттогава, са били съвсем основателни.  
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Б. Наумов е автор на общо 30 научни публикации, но в настоящия конкурс освен 

трудовете във връзка с дисертацията си (2012 г.), представя 28 научни труда - всичките са 

публикации в печатни специализирани научни издания, 11 от които са в списания с 

„Impact factor“. От тях 22 са на английски, 1 – на немски, а останалите са на български 

език. Два от трудовете представляват самостоятелни публикации. В останалите броят на 

съавторите достига до 8. Някои от тези публикации заслужават специално внимание: Две 

от тях представляват обобщаващи монографии (в съавт.) на национално ниво за фауната на 

земноводните и влечугите в страната – (1) Бисерков, В. (ред.), 2007. Определител на 

земноводните и влечугите в България. София, Зелени Балкани, 1-196.; (2) Stojanov, A., N. 

Tzankov, B. Naumov. 2011. Die Amphibien und Reptilien Bulgariens. Frankfurt am Main, 

Chimaira, 1-588., а третата е за природния парк „Витоша“; (3) Цанков, Н. Д., Г. С. 

Попгеоргиев, Б. Я. Наумов, А. Й. Стоянов, Ю. В. Корнилев, Б. П. Петров, А. В. 

Дюгмеджиев, В. С. Вергилов, Р. Д. Драганова, С. П. Луканов, А. E. Вестерстрьом. 2014. 

Oпределител на земноводните и влечугите в природен парк „Витоша“. Дирекция на 

Природен парк „Витоша“, София, 1-248. Б. Наумов е бил съизпълнител на десетина 

научно-изследователски проекти в областта на разпространението и опазването на 

земноводни и влечуги в България. Техен списък обаче, не е представен.  

Гл. ас. Наумов свободно ползва в работата си 3 езика – руски, английски и сръбски. 

 

 

2. Основни направления в изследователската работа на кандидата и най-важни 

научни приноси  

 

Кандидатът е разпределил научните си приноси в 5 направления: (1) таксономия, (2) 

фаунистика и екология, (3) етология, (4) функционална морфология и (5) методология. 

Според мен справедливо формулираните приноси на автора от 28-те му публикации обаче, 

могат да се групират в 3 по-крупни направления: (1) Морфология и таксономия; (2) 

Фаунистика и (3) Етология и екология. Безспорно е, всички изцяло попадат в научната 

област на обявения конкурс, а именно: „4.3. Биологични науки“ по „Екология и опазване на 

екосистемите“ (02.22.01).  
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Сред „най-важните“ му научни приноси са съставянето и публикуването на фауна на 

земноводните и влечугите в България, както и определител на тези животни в България (и 

двете в съавт.); описването (в съавт.) на нов за науката вид гръбначно животно от Европа 

(България – балкано-анадолския гребенест тритон (Triturus ivanbureschi); таксономична 

ревизия на видовия комплекс Triturus karelinii; установяване и картиране на 

разпространението на 6 вида земноводни и влечуги на цялата територия на България; 

цялостно изслредване на състава на батрахо- и херпетофауната на в обширни райони от 

страната: 4 наши планини (Витоша, Врачанска, Понор и Бесапаррски ридове), както и на 

езерото Сребърна и цялото Северно Черноморие; установяването на особена подвижност в 

черепа (прокинезис и палатокинезис) при балкано-анадолския гребенест тритон; 

разработването на щадящи хуманни техники за изследване на морфологията на опашати 

земноводни и мн. др.  

 

3. Значимост на получените резултати  

 

Не може с категоричност да се определи дали фундаменталните приноси доминират над 

практико-приложните, в изследванията на кандидата. Това е така, защото многобройните му 

приноси с фундаментален характер (морфологичните, етологичните, екологичните и 

фаунистичните) при умел подход могат да бъдат използвани в твърде разнообразни насоки в 

практическата дейност по опазването (отглеждане, разселване, размножаване, видово 

детерминиране, избор на подходящи местообитания), палеонтологични реконструкции и мн. 

др.  

Според мен, най-впечатляващо е комплексното най-съвременно и пълно цялостно 

проучване (в съавт.) на българската батрахо- и херпетофауна, - монографията за 

земноводните и влечугите на България. Въпреки, че няколко десетилетия българската 

зоологична общност се надяваше на един пореден том за тези два класа от академичната 

серия „Фауна на България“, това не се случи, но ето че в 2011 г. нашите херпетолози (сред 

които и кандидата) запълниха тази празнина с издаването на своя капитален труд в 

Германия. Това е принос в зоологията на цяла Европа, най-малкото защото България е сред 

трите държави в континента са най-богатата фауна на земноводни и влечуги.  
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На национално равнище подобен връх бележи съвременният определител на земноводните и 

влечугите на България (2007 г.; в съавт.), който всъщност идва 55 години след съставянето 

на подобен и пълен за времето си определител от проф. Цоло Пешев (Пешев, Ц. 1962. Клас 

Земноводни – Amphibia, Клас Влечуги – Reptilia. – В: Пешев, Ц., Боев, Н. 1962. Фауна на 

България. Кратък определител. С. Народна просвета, 71-105.). 

Трудовете н Б. Наумов, освен в България, са отпечатани и във Великобритания, Германия, 

Италия, Нова Зеландия, Холандия и Хърватско, а това е косвена индикация, че се приемат 

нашироко в научната общност. Последното се потвърждава и от представения списък на 

цитиранията им, доказващо използването на съдържащите се в тях научни приноси. 

 

 

4. Най-значими научно-приложни постижения  

 

Оригинални постижения с научно-приложен принос, както бе споменато, има в повечето от 

представените научни трудове. Ето накратко само някои примери: В тр. № 27 са 

представени най-съвременнии пълни данни за разпространението на червенобузата 

екзотична блатна костенурка Trachemys scripta. Това има важно значение за практиката, 

защото, като инвазивен вид, числеността му в природата следва да се ограничава – видът е 

конкурент и заплаха за двата вида местни блатни костенурки.  

Или: Установяването на актуализиран фаунистичен списък на Amphibia и Reptilia в една 

защитена природна територия (Понор планина) с тр. № 27 има важно практическо значение за 

преценката на консервационната й стойност, определянето на рисковете и заплахите и 

проблемите на опазването й. Същото се отнася и за другите му регионални 

херпетофаунистични проичвания. 

Също: значителното допълнение на данните за разпространението на тънкия стрелец 

(Platyceps najadum) в България (тр. № 16) има и важно практическо значение за 

разработването на стратегията и мерките за опазването на вида на територията на страната. 

Това се отнася и за другите видове, чието разпространение е било предмет на конкретни 

проучвания.  

Безсмислено да се изтъкват такива (и още много други) приноси с приложение в практиката, 

от трудовете на Б. Наумов. Те са важни, ценни и разноаспектни. 
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5. Демонстрирани умения или заложби за ръководене на научни изследвания  

 

В 1/3 от представените по конкурса трудове Б. Наумов е водещ „първи“ автор, а други 2 

труда са изготвени самостоятелно. Като изследовател със значими самостоятелни и 

многобройни съавторски проучвания, Б. Наумов отдавна е заслужил цялото доверие на 

научната общност като прецизен и талантлив изследовател.  

 

 

6. Профил на научно-изследователската работа 

 

Профилът на кандидата е съвсем ясно очертан от тематиката на научните му трудове. 

Всички те изцяло попадат в професионално направление „4.3. Биологични науки“ по 

„Екология и опазване на екосистемите“ (02.22.01).  

 

 

7. Роля на кандидата за обучението на млади научни кадри  

 

Като главен асистент досега, д-р Наумов е нямал правомощия да бъде научен ръководител 

на докторанти.  

 

 

8. Забележки  

• Вероятно от прекалена скромност, д-р Наумов не е предоставил данни за участията 

си в наши и международни проекти, за водене на студентски практики по 

херпетология, лекции, беседи, презентации и непубликувани доклади (каквито има).  

 

9. Заключение  

 

За още по-ясна аргументация на положителното ми становище, вж. данните от Табл. 1.  
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Таблица 1. Основни наукометрични показатели на кандидата по конкурса 

 

 Брой 
публикации 
(извън 
дисерта-
цията) 

Брой 
публикации в 
списания с IF 
(извън 
дисертацията) 

Брой 
цитирания 
(върху цялата 
научна 
продукция) 

Брой цитирания 
в межд. издания 
с IF (върху 
цялата научна 
продукция) 

Критерии на 
ИБЕИ-БАН за 
получаване на 
академичната 
длъжност 
"доцент" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 (15) 10 (8) 20 10  

Стойности на 
кандидата Б. 
Наумов 

28 11  126 37 

 

Очевидно е, че по всичките 4 основни наукометрични показателя, Б. Наумов има по-високи 

стойности, а по един от тях дори надхвърля минимума 4-кратно, а по друг – 6-кратно! Въз 

основа на изтъкнатите научни, научно-приложни и преподавателски приноси, смятам, че гл. 

ас. д-р Борислав Ясенов Наумов напълно отговаря на определените критерии за получаване 

на академичната длъжност „доцент” в професионално направление „4.3. Биологични науки“ 

по „Екология и опазване на екосистемите“ (02.22.01) от Правилника за приложение на ЗРАС 

и може да заеме тази длъжност в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания 

на БАН. Затова съвсем убедено предлагам и на членовете на почитаемия Научния съвет на 

ИБЕИ-БАН да гласуват с "да" за получаването на тази академична длъжност от кандидата.  

 

София, 13.04.2017 год. 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТ:  

 

 

(Златозар Боев)  
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