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СТАНОВИЩЕ

от

проф. д-р Павел Стоев, Национален природонаучен музей - БАН,

за научните приноси и квалификация на гл. ас. д-р Борислав Ясенов Наумов -

кандидат в конкурс за доцент по Екология и опазване на екосистемите за нуждите на

Секция „Екология на съобществата и консервационна биология” на Отдел „Екосистемни

изследвания, екологичен риск и консервационна биология” на Института по

биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН

Борислав Ясенов Наумов е роден през 1971 г. в гр. София. Завършва висше образование в

Биологическия факултет на Софийския университет през 1995 г. с дипломна работа на тема

„Екологични и етологични изследвания върху  горската  дългокрака жаба  Rana dalmatina

Bonaparte,  1840  в  Лозенска  планина“.  От  2005 до  2010  година  е  специалист-биолог  в

Централната лаборатория по обща екология на БАН, от 2010 до 2012 г. е асистент в същата

институция  (преименувана  по  същото  време  в  Институт  по  биоразнообразие  и

екосистемни  изследвания). От  месец  октомври  2012  г.  досега  заема  длъжността  гл.

асистент в ИБЕИ. Автор е на 30 научни работи в областта на фаунистиката, таксономията,

функционалната  морфология,  етологията,  опазването  и  екологията  на  земноводните  и

влечугите  в България.  От тях  11 статии са в  списания с  импакт  фактор.  Съавтор е на 3

монографии,  посветени  на  земноводните  и  влечугите  на  България,  от  които  една  е

публикувана в Германия на немски език. Статиите му са цитирани общо 125 пъти в други

научни работи, от тях 37 цитата са в списания с импакт фактор. 

Основните  приноси на  Борислав Наумов  са установяването  на нов вид тритон –

Triturus ivanbureschi, синонимизирането на вида T. arntzeni с T. macedonicus и изясняването

на  подвидовия  статус  на  T.  dobrogicus в  Северна  България.  Друга  негова  разработка  в

съавторство с Н. Начев и колектив публикувана в  PeerJ за първи път представя данни за

морфологичните  особености  на  краниума  на  Triturus ivanbureschi,  както  и  такива  за

поведението му при хранене.



По отношение на опазването на земноводните и влечугите в страната гл. ас. Наумов

е  разработил  методики  за  определянето  на  природозащитния  статус  на  видовете  от

Приложение 2 на Закона за биологично разнобразие, както и такава за картирането им в

страната.  С  негово  участие  е  проведеното  изследване  на  разпространението  на

инвазивния вид водна костенурка с американски произход Trachemys scripta в България. С

приложен характер е изследването (и последвалата публикация) върху заплахите, които

оказва прилагането на агро-екологични мерки върху земноводни и влечуги в района на

Бесапарските ридове.  Кандидатът  е и автор на оригинална методика за мониторинг  на

земноводни  и  влечуги  към  Националната  система  за  мониторинг  на  биологичното

разнообразие в страната към Изпълнителната агенция по околна среда на МОСВ.

Борислав Наумов е изграден специалист-херпетолог.  Повече от 25 години той  се

занимава  и  активно  публикува  изследванията  си  върху  земноводните  и  влечугите  на

България. Едни от най-големите научни постижения в тази област през последните години

са с негово съществено участие, а имено публикуването на монографичните трудове „Die

Amphibien und Reptilien Bulgariens (Stojanov,  A.,  N.  Tzankov,  B.  Naumov 2011.  Frankfurt am

Main,  Chimaira,  588  pp.) и  „Определител  на  земноводните  и  влечугите  в  България“

(Бисерков, В. (ред.), Наумов, Б., Цанков, Н., Стоянов, А., Петров, Б., Добрев, Д., Стоев, П.

2007. Зелени Балкани, София, 196 стр.). Тези две монографии са широко използвани от

български и чуждестранни херпетолози и към настоящия момент представляват основните

източници на информация за българската херпетофауна. 

Заслужава  да  се  отбележи  и  участието  на  Борислав  Наумов  в  десетки  научни

проекти  в  страната.  Той  е  и  един  от  инициаторите  и  основателите  на  Българското

херпетологично дружество и активен негов член. 

Въз основа на гореизложеното, бих желал да препоръчам на Научното жури да даде

висока оценка на научните му приноси и да одобри избора му за длъжността 'Доцент',

която според показаните от него резултати той заслужва.

С уважение, 

26 май 2017 

/Проф. д-р Павел Стоев/


