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СТАНОВИЩЕ
от проф. д-р Румяна Панайотова Мечева

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН
на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност

„Доцент”

В конкурса за „доцент“,  обявен в Държавен вестник, бр.  7 от 20.01.2017 г.  и в интернет-
страница  на  ИБЕИ-БАН  за  нуждите  на  секция  „Консервационна  биология“,  отдел
„Екосистемни изследвания и екологичен риск“ към ИБЕИ по направление 4.3 Биологически
науки, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите (02.22.01) като кандидат
участва гл. ас. д-р Борислав Ясенов Наумов 

1. Общо представяне на процедурата и кандидата

Със заповед № 36/22.03.2017.г. на ИБЕИ БАН съм определена за член на научното жури на 
конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ към ИБЕИ – БАН.

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат гл. ас. д-р Борислав 
Ясенов Наумов секция „Консервационна биология“.

Представеният от главен ас. д-р Борислав Ясенов Наумов комплект материали на електронен
носител е в съответствие с Правилника за развитие на академичния състав на ИБЕИ БАН.
Д-р Борислав Наумов завършва Биологически факултет на СУ през 1995г., - Специалност – 
Биология, с образователна степен  магистър. През 2012 г. получава Образователна и научна 
степен „Доктор”, при ИБЕИ БАН по научна специалност 02.22.01 «Екология и опазване на 
екосистемите. 

2 Оценка на научната и научно-приложна дейност на кандидата
Кандидатът е представил списък на 30 научни труда в специализирани научни издания от 
които 28 за целите на конкурса. От тях

- 1 монография
- 11 статии са отпечатани в списания с импакт фактор 

- 18 публикации в международни реферирани списания без импакт фактор, 
Д-р Наумов е водещ автор в 39.3% в представената за конкурса продукция. 26 научни 
публикации са в съавторство както с български, така и с чуждестранни специалисти. Това 
показва, че неговата изследователска работа освен че е разнообразна и многоаспектна, той е 
признат специалист и търсен колаборатор, който притежава необходимите качества за работа 
в екип и се ползва с доверието и уважението на своите колеги. Трябва да се отбележи, че 
научната продукция в количествено и качествено отношение надвишава праговите 
изисквания на НС на ИБЕИ за присъждане на академичната длъжност „доцент“.

Списъкът на цитиранията включва 126 цитирания. От тях:
- 37 цитирания са в международни списания с импакт фактор
- 89 цитирания без импакт фактори и в непериодични издания

h-индекс, изчислен по Scopus е 3
По количество и качество на цитиранията на научната продукция надвишават праговите 
изисквания на НС на ИБЕИ за присъждане на академичната длъжност „доцент“.
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Резултатите и приносите от изследователската работа на д-р Наумов са групирани основно в 
направления Таксономия, Фаунистика и екология, Етология, Функционална морфология и 
Методология.
Основните и най-забележителни приноси най-общо могат да се сведат до:

- Фундаментален принос е таксономичната ревизия изясняването на видовия комплекс 
Triturus karelinii, като е и описан нов вид Triturus ivanbureschi. Изготвени са 
оригинални ключове за определяне на българските влечуги.

- Въз основа на данните за разпространение са картирани отделни видове земноводни и
влечуги от България.

- Картирано е регионалното разпространение на видове от националната херпетофауна 
и е изяснен видовия ѝ състав.

- Създадена е научна основа за оценка на промените в местообитанията на 
земноводните и влечугите в Биосферния резерват Сребърна настъпили през 
последните 60 години.

- Съществен научен принос е прилагането на рентгенова и компютърна томография при
Triturus ivanbureschi, като за първи път се е описано наличието на подвижни връзки 
между челните и теменни кости.

- Предложена е модифицирана методика за изследване на небните зъби при опашати 
земноводни, което позволява изследване както на живи, така и на музейни материали.

Посочените по-горе приноси имат освен фундаментален и научно-приложен характер във 
връзка с консервационната биология и опазването на редица видове земноводни и влечуги.
Д-р Наумов е признат експерт в областта на херпетологията. Изготвени са методики за 
мониторинг към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и 
методики за определяне на природозащитното състояние на земноводни и влечуги от 
Приложение ІІ на ЗБР. 
Разработва и оценява състоянието на херпетофауната в Плановете за управление на резерват 
Сребърна и Калиакра.

Към представените документи по конкурса липсва отделна справка за проектите в които д-р 
Наумов е участвал, но в допълнителна информация кандидатът е посочил е участвал в 
изпълнението на 7 научно- приложни проекти, финансирани от български и чуждестранни 
фондове.
Взел е участие в 5 международни конгреси и конференции.

Тези данни изявяват д-р Борислав Наумов като международно разпознаваем специалист и 
изследовател.
Резултатите и приносите от изследователската работа са представени от кандидата в „справка
за приноси“ и смятам, че те отразяват обективно и пълно научното творчество на д-р 
Борислав Наумов. Той има ясно очертан облик като изследовател, свързан най-вече с работи в
областта на таксономията, фаунстиката и биологичното разнообразие при земноводни и 
влечуги, съчетано с еколого-фаунистични анализи и опазването на околната среда.

3. Критични забележки и препоръки

При следващо представяне препоръчвам Автобиография да следва изискуемия образец.
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Участието в проекти, научни форуми, експертна дейност, членства, рецензентска дейност, 
научно-популярна и др.е необходимо да бъде представено в отделна „Справка за други 
дейности“. Отбелязвам, че тези бележки са от технически характер и до известна степен 
затрудняват работата на рецензентите, и по никакъв начин не омаловажат съществените 
научни приноси на кандидата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Документите  и  материалите,  представени  от  д-р  Борислав  Ясенов  Наумов отговарят  на
всички  изисквания  на  Закона  за  развитие  на  академичния  състав  в  Република  България
(ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на ИБЕИ БАН

Както се вижда от изложените съображения, д-р Борислав Наумов е изявен и продуктивен и 
утвърден учен с ясно очертан изследователски профил, чиято работа е позната добре както в 
нашата страна, така и в международната научна общност. Неговата продукция съответства на
критериите, приети от ИБЕИ-БАН. Това го прави много подходящ кандидат за обявеното 
конкурсно място. Предлагам на научното жури да гласува за избирането му за заемане на 
академичната длъжност “доцент” в рамките на обявения конкурс.

20.05.2017 г. Изготвил становището: ... ..

Проф. д-р Румяна Мечева

 (ак. дл. н. ст. име фамилия)
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