
СТАНОВИЩЕ 
на проф. д-р Йордан Иванов УЗУНОВ 

относно материалите и приносите на гл.ас. д-р Борислав Ясенов НАУМОВ, 

представени за участие в конкурса за научното звание «ДОЦЕНТ» по научната специалност 
02.22.01 “Екология и опазване на екосистемите” в професионалното направление 4.3 

Биологични науки, обявен от ИБЕИ-БАН в ДВ, бр. 7/20.01.2017 г. 

Представените материали по конкурса напълно съответстват на изискванията и критериите на 
текущото национално и академично законодателство и вътрешните правила на ИБЕИ-БАН за 
избор на кандидати за научната длъжност «ДОЦЕНТ». В срока на конкурса от единствения 
кандидат - гл. асистент д-р Борислав Ясенов Наумов, са подадени документи за участие, които 
съдържат 28 научни труда (+2 по докторската му теза), от които 10 в научна периодика с IF, и 
трудове в монографични сборници (Сребърна) или доклади от научни прояви. Особено 
внимание обръщам на неговото съавторство в публикуваната в Германия монография, 
посветена на земноводните и влечугите на България. Доколкото в книгата не се откриват 
указания за авторството на отделните глави/раздели, приемам, че приносът на кандидатът е 
равностоен на останалите съавтори (една трета). Монографичен характер имат и два от 
трудовете със сходни заглавия (определители), посветени на херпетофауната на България и 
Природния парк Витоша, тъй като далеч надхвърлят определителните ключове, а съдържат и 
пространни статии за хабитатните предпочитания и биологията на разглежданите видове. 
Приведени са и данни за цитиранията на трудове на кандидата – намерени са 126 цитата (37 в 
издания с IF) на 21 от трудовете по предния списък.  

Сред документите не се открива списък на научноизследователски и/или научно-приложни 
проекти, които кандидатът е ръководил или е участвал в работни/експертни колективи, както и 
други такива данни (успешно защитили дипломанти и/или докторанти; редакторска активност; 
участие в организационни комитети на научни форуми; преподавателска дейност и др.), 
изискуеми по реда на чл. 3, т. 8 и чл. 12, ал. 5 на ПРАВИЛНИКА…*. При липсата на такива данни, 
твърде лаконичната автобиография не подпомага създаването на цялостна представа за 
кандидата и неговите постижения. 

Независимо от това приемам, че представените документи и данни отговарят на изискванията 
на цитирания по-горе правилник, като в някои случай дори надхвърлят минималните 
стойности, въведени от НС на ИБЕИ-БАН. 

Приложените научни трудове и лаконичната справка за приносите на кандидата го 
характеризират като напълно оформен млад учен-херпетолог, специалист в една привидно 
много добре проучена област, доколкото земноводните и влечугите у нас са с относително 
неголям брой видове, в сравнение с птиците или бозайниците, например. Независимо от тази 
представа кандидатът прави свои приноси в таксономията на тритоните и описва нов вид 
[2.28], разработва оригинални ключове за определяне на българските видове земноводни (вкл. 
яйца и ларви) и влечуги [2.1, 2.5, 2.19, 2.24]. Особено ценни за науката, обучението и 
практиката са трите определителя за българската херпетофауна (последният отпечатан на 
немски език във Франкфурт-на-Майн през 2011). 

Освен тази линия в научните интереси на кандидата ясно се очертава и фаунистично-
екологичното направление, което всъщност е ядрото на неговите научни интереси и резултати: 
проучено и картирано е разпространението на редица консервационно важни видове [2.14, 
2.3, 2.16, 2.17, 2.19, 2.27], като са актуализирани данните и е изяснен видовият състав на 
херпетофауната в редица райони на страната [2.5, 2.6, 2.18, 2.21, 2.22, 2.26], част от които са 
били “горещи“ природозащитни/екологични точки или проблеми; въведени са нови щадящи 
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обектите методични решения за детерминация; описани са наблюдения върху поведението и 
други морфологични данни [2.7, 2.10, 2.20] 

В тази област отбелязвам навлизането на ГИС-технологиите в изследванията на кандидата, 
което подпомага разработваните методики за картиране, определяне и мониторинг на 
природозащитното състояние на видове консервационно ценни земноводни и влечуги за 
целите/нуждите на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, 
където кандидатът е ръководил полеви екип при теренните изследвания. Тази методична и 
изследователска работа обаче не е достатъчно добре отразена в представените материали на 
кандидата, а тя има своето авторство, изследователско и приложно значение. 

 

В заключение, представените от гл. ас. д-р Борислав Наумов материали и приноси напълно 
отговарят на критериите и изискванията на Научния съвет на ИБЕИ-БАН за заемане на 
академичната длъжност «ДОЦЕНТ». Неговите изследвания, постижения и дейност убедително 
показват израстването на кандидата и неговата вече твърде съществена роля като водещ млад 
учен-херпетолог. 

 

На основание на горното, чрез това Научно жури убедено предлагам на Научния съвет да 
избере единствения кандидат – гл.ас. д-р Борислав Ясенов НАУМОВ за «ДОЦЕНТ» по научната 
специалност “Екология и опазване на екосистемите” (шифър 02.22.01) в професионалното 
направление 4.3 Биологични науки за нуждите на секция "Екология на съобществата и 
консервационна биология" на ИБЕИ-БАН 

 

Настоящето становище е изготвено в изпълнение на Заповед на Директора на ИБЕИ-БАН № 36/ 
22.03.2017, и в съответствие с действащото законодателство за висшето образование и за развитието на 
академичния състав в страната и правилниците/критериите и условията за заемане на научни 
длъжности, приети от Научния съвет на ИБЕИ-БАН. 

София, 26 май 2017 г.    Изготвил становището:    
 

Проф. д-р Йордан Иванов УЗУНОВ, 
Отдел «Водни екосистеми», ИБЕИ-БАН, 

Член на Научното жури 
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* ПРАВИЛНИК за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в 
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, приет от НС на ИБЕИ-БАН на 22 юли 2014 г. 
Изменен и допълнен от НС на ИБЕИ-БАН с решения от 28 април 2015 г. и от 12 май 2015 г. 

 


