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СТАНОВИЩЕ

от

проф. дбн Георги Георгиев Марков, ИБЕИ при БАН,

относно:  кандидатурата  на  гл.  ас.  д-р  Борислав  Ясенов  Наумов  от  Отдел  „Животинско

разнообразие и ресурси” на ИБЕИ при БАН за заемане на академичната длъжност „Доцент”,

професионално направление 4.3.“Биологически науки“ по научна специалност „Екология и

опазване на екосистемите“ (02.22.01) в ИБЕИ при БАН, в процедура публикувана в Държавен

вестник, брой 7/20.01.2017 г

Единственият кандидат, който се е явил на обявения конкурс е гл. ас. д-р Борислав

Ясенов Наумов.  Научната  му  кариера започва като биолог в  ЦЛОЕ на БАН  и продължава в

ИБЕИ  на  БАН,  където  той   получава  научната  степен  „Доктор„  след  защита  на

дисертационен труд на тема „Таксономия и разпространение на видовете от род Triurus

Rafinesque 1815 (Amphibia): Salamandridae) в България “. 

Прегледът на предоставените от д-р Наумов материали за участието му в конкурса

ясно  очертават  неговите  научни  интереси,  които  се  разпростират  върху  изследване  на

разпространението, таксономия, екология, и опазване на земноводните и влечугите.  

Обобщеният  анализ  на  публикационната  дейност,  участие  в  проекти  и  научни

мероприятия показва,  че д-р Наумов е мотивиран и активен изследовател с  ясно очертан

изследователски профил и богата методична подготовка, която му е позволила да участва в

конкурса с  научна продукция отразена в:   монографии - 1 брой; научни трудове в  списания

с импакт фактор - 11броя и научни трудове в списания без импакт фактор и в непериодични

издания -18 броя.

Детайлният  анализ  на  получените  научни знания  в  продължаващата  повече  от  10

години научно-изследователска дейност на д-р Наумов показва, че тя има приносен характер,

който се реализира при:  

Таксономични изследвания, сред които със своята мащабност се отличава ревизията

на  видовия  комплекс  Triturus  karelinii  sensu  lato,  описанието  на   нов  вид  –  Triturus

ivanbureschi Arntzen et Wielstra, 2013 и изготвянето на  оригинални ключове за определяне на

българските видове земноводни (вкл. яйца и ларви) и влечуги.

Фаунистични  и екологични  изследвания, след които се е достигнало до: обогатяване

на данните за  разпространението в  България на   леопардов  смок,  сирийска чесновница,

тънък стрелец, сива водна змия, дунавски гребенест тритон и  инвазивния  вид  червенобуза

костенурка; изясняване и картиране на видовия състав на херпетофауната в редица райони на

България;  сбор  на  информация,  която  характеризира  външната  морфология,



разпространението,  местообитанията,  сезонната  и  денонощна  активност,  и  заплахи  за

нормалното съществуване на голямо количество видове от българската херпетофауна. 

Етологични изследвания, позволили да се направи подробно описание на поведението

на тритона  Triturus ivanbureschi по време на хранене, като са описани и полово  зависими

разлики в него.

Функционално-морфологични изследвания на тритона Triturus ivanbureschi довели до

описването  на  наличието  на  подвижни  връзки  между  челните  и  теменните  кости  при

опашатите земноводни.  В контраст на тези данни,  сходните изследвания при дъждовника

Salamandra  salamandra  не  са  установили  подвижни  връзки  между  костите  от  черепния

покрив. Изказани са предположения, обясняващи наличието на установените феномени.

Проведените  изследвания  свързани  с  разработването  на  методологични  подходи  е

позволило  предлагането  на  методиката  за  изследване  на  небните  зъби  при  опашати

земноводни и е защитено нейното приложение в херпетологията. Разработени са практически

действащи методики за  картиране, както и за определяне на природозащитното състояние

при  земноводни и влечуги. С голямо практическо значение е и  разработената методиката за

мониторинг  на  земноводни  и  влечуги  към  Националната  система  за  мониторинг  на

биологичното разнообразие.

 Всички тези приноси са очертани правилно в представената справка и произлизат  от

съдържанието  на  оригиналните  публикации.   Тяхната  актуалност  и  значимост  се

потвърждава и от отбелязаната от д-р Наумов цитируемост на неговите научни трудове – общ

брой 126 цитирания,  от които 29.  4%  са в списания с импакт фактор,   а  70.  65 % са в

списания без импакт фактор и в непериодични издания.

Представената за участието в конкурса научна продукция по своя обем, качество и

място на публикуване в специализирани научни издания покрива критериите на ИБЕИ при

БАН  за заемане на длъжността „Доцент“. 

Проведеният цялостен анализ на научна дейност и научна продукция на д-р Наумов в

областта  на  конкурса,   разкриват  неговата   добра  квалификация  за  научна  дейност  в

професионално направление 4. 3. “Биологически науки““. Очертават се и добри перспективи

за професионалната му реализация в ИБЕИ. Тези са основанията, които ми позволяват да

предложа  на  членовете  на  Научното  жури  да  бъде  извършен  положителен  избор  за

присъждане на научното звание „Доцент” в професионално направление 4. 3. “Биологически

науки“, специалност „Екология и опазване на екосистемите“  на гл. ас. д д-р Борислав Ясенов

Наумов. 

05 май 2017 г.                                                           Проф. дбн Георги Марков
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