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СТАНОВИЩЕ

От  доц.  д-р  Лъчезар  Пехливанов,  Институт  по  биоразнообразие  и  екосистемни
изследвания при БАН

ОТНОСНО: кандидатурата на гл. асистент д-р Борислав Ясенов Наумов за заемане на
академична длъжност „доцент” по област на висше образование „4. Природни науки,
математика  и информатика”,  професионално  направление  „4.3  Биологически  науки”,
научна  специалност  "Екология  и  опазване  на  екосистемите"  (шифър  02.22.01.),  за
нуждите на секция "Екология на съобществата и консервационна биология" към отдел
„Животинско разнообразие и ресурси” в ИБЕИ – БАН.

На обявения конкурс за доцент по научната специалност "Екология и опазване на
екосистемите" се е явил като единствен кандидат гл. асист. д-р Б. Наумов. Кандидатът
участва в конкурса с общо 26 заглавия на публикации, излезли от печат през периода
2005-2016 г.,  от които 2 са статии, отчетени по процедурата за придобиване на ОНС
„Доктор”.  Останалите  24  научни  труда  включват  1  монография,  1  –  раздел  от
монографичен сборник, 1 – определител и 21 статии в специализирани научни издания,
списания  и  тематични  сборници,  като  5  са  на  български  език,  а  останалите  –  на
английски. Десет от представените статии извън дисертацията са отпечатани в списания
с импакт-фактор, като на 2 от тях Б. Наумов е първи автор. Той е първи автор общо на
11 от представените за конкурса статии в специализирани издания.
Намерени са общо 126 цитата на научни трудове на д-р Борислав Наумов, от които 37 са
в международни списания с импакт-фактор.

Д-р Борислав Наумов е учен с ясно изразен изследователски профил. Основната
група от неговите оригинални научни приноси са главно в областта на фаунистиката и
екологията на земноводните и влечугите в България. Допълнени, уточнени и картирани
са  данните  за  разпространението  на  редица  видове  земноводни  и  влечуги  на
територията на България. Изяснен е видовият състав на херпетофауната и е картирано
разпространението на видовете в райони с висока значимост за опазването на видовото
богатство. Оценени са промените на местообитанията на земноводните и влечугите на
територията  на  ПР „Сребърна”,  определени  са  основните  фактори,  от  които  зависи
състоянието  на  техните  популации  и  са  разработени  препоръки  за  неговото
подобряване. На базата на резултати от дългогодишни полеви изследвания и анализ на
данни от литературата са направени видови и хабитатни характеристики на видовете от
българската херпетофауна. 

Д-р Б. Наумов има научни приноси и в областите на таксономията, етологията и
функционалната  морфология на тритоните и други опашати земноводни в България,
както и редица приноси от методологичен характер.



Направена е таксономично ревизия на видовия комплекс  Tritutrus karelinii sensu lato,
като е описан един нов вид, а друг е синонимизиран. На базата на морфологични белези
е уточнена подвидовата принадлежност на българските популации на дунавския тритон.

Д-р Б. Наумов умело използва нови технологии за изследвания върху поведението
и  функционалната  морфология  на  опашати  земноводни.  За  първи  път  е  направено
подробно  описание  на  поведението  на  Triturus ivanbureschi по  време  на  хранене,
основано на заснемане с високоскоростна камера, а чрез ренгенова микрокомпютърна
томография  е  направено  сравнително  описание  на  особеностите  в  устройството  на
черепа при  Triturus ivanbureschi и Salamandra salamandra и по-специално на връзките
между някои черепни кости.

Предложена  е  модификация  на  методиката  за  изследване  на  небните  зъби  при
опашати земноводни,  която позволява изследване както на живи животни,  така  и на
консервиран материал. Разработени са оригинални ключове за видова детерминация на
видовете  земноводни  (вкл.  яйца  и  ларви)  и  влечуги  в  България.  Разработени  са
методики  за  картиране  и  определяне  на  ПС  на  видове  земноводни  и  влечуги  от
Приложение  ІІ  на ЗБР,  както  и методики за  мониторинг  на земноводни и влечуги в
НСМБР.

 Заключение

Наукометричните  показатели  на  гл.  асистент  д-р  Борислав  Наумов  напълно
покриват изискваните според правилника на ИБЕИ – БАН за заемане на академичната
длъжност  „доцент”.  Представените  справки  за  публикации,  цитати  и  приноси  са
изготвени  в  съответствие  с  изискванията  и  коректно  отразяват  научните  и  научно-
приложните постижения на кандидата.

Представените  материали  ми  дават  основание  да  дам  положителна  оценка  на
научната  и  научно-приложната  продукция,  както  и  на  професионално-академичната
дейност  на  гл.  асист.  д-р  Борислав  Наумов  и  да  подкрепя  неговото  избиране  на
академичната длъжност „доцент” по област на висше образование „4. Природни науки,
математика  и информатика”,  професионално  направление  „4.3  Биологически  науки”,
научна  специалност  "Екология  и  опазване  на  екосистемите"  (шифър  02.22.01.),  за
нуждите на секция "Екология на съобществата и консервационна биология" към отдел
„Животинско разнообразие и ресурси” в ИБЕИ – БАН.
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