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РЕЦЕНЗИЯ

По конкурс за заемане на академичната длъжност "Професор" - по професионално

направление 4.3. Биологични науки, Екология и опазване на екосистемите (02.22.01), за

нуждите на секция "Екосистемни изследвания с център LTER – България", отдел

"Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология", обявен в

Държавен вестник, бр. 42/26.05.2017 г., с единствен кандидат доц. д-р Цветан Младенов

Златанов.

Рецензент: доц. д-р Петър Желев Стоянов, Лесотехнически 
университет, София, e-mail: zhelev  @  ltu  .  bg.

1. Кратки биографични данни за кандидата 

Цветан  Златанов  е  завършил  Лесотехническия  университет  (тогава  ВЛТИ)  през

1995  г.  с  квалификация  „инженер  по  горско  стопанство“  (ОКС  „Магистър“  според

настоящото законодателство). От завършването си до 2000 г. работи за кратък период в

Института  за  гората  при  БАН (ИГ –  БАН),  след което специализира  и  пътешества  из

Канада,  работи  също за  кратък  период в  ДДС „Витиня“  и  от  2000  г. започва научно-

изследователската си дейност в ИГ – БАН. Защитава дисертация за ОНС „Доктор“ през

2005 г.,  а  от  2008 г. е  старши научен  сътрудник  II степен  (доцент  според настоящото

законодателство). 

2. Обща характеристика на научното творчество на кандидата 

Доц. Цветан Златанов е представил справка за 38 публикации преди и във връзка с

хабилитирането за доцент, включително и 4 публикации по докторската му дисертация. За

конурса за  академична длъжност (наричана неправилно на  много места  в документите

„научна степен“) професор  са представени общо 52 публикации. Те могат най-общо да се

класифицират в следните категории: 
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- Статии в научни списания с импакт фактор – 22 бр. Прави впечатление високият

импакт фактор на някои от списанията, в които са тези публикации, като Journal of

Ecology  (5.8  за  2016 г.),  Agricultural and Forest Meteorology (3.9  за  2016),  Forest

Ecology and Management (3.1 за 2016 г.), European Journal of Forest Research (2.02 за

2016) и др. 

- Публикации в реферирани научни списания без импакт фактор – 14 бр. Тук следва

да се включи публикация No 2 (Zlatanov & Velichkov, 2009), тъй като списанието, в

което е публикувана (Annals of Forest Research), е получило импакт фактор за първи

път  за  2013  г. Списанията,  в  които  са  тези  публикации,  са  реферирани  или  от

SCOPUS и имат Scimago Journal Rank (SJR), или от CAB International. 

- Колективна монография – 1 бр.; 

- Глави (части) от монографии – 9 бр. Тук следва да се отнесе и публикацията под No

5, която е глава от книга, издадена от авторитетното научно издателство Springer. В

тази категория са отнесени и разработките за пет вида птици за Червената книга на

Република България, т. 2.  

- Един доклад, публикуван в сборник от научна конференция

- Три научно-приложни и една научно-популярна публикация, която следва да бъде

класифицирана  също  като  научно-приложна,  тъй  като  е  адресирана  повече  към

експертите,  а  не  към  широката  публика,  както  са  типичните  научно-популярни

статии.  

Самостоятелни  публикации  няма,  което  не  смятам  за  недостатък,  тъй  като

съвременната експериментална наука на високо ниво рядко е по силите и възможностите

на самостоятелен изследовател. Шест публикации са с двама автори, пет са с трима автори

и останалите са с повече автори. В десет публикации доц. Златанов е първи автор, в десет

е втори автор, в осем е трети автор и в останалите е четвърти или по-следващ автор. На

английски език са 34 от публикациите, 17 са на български и една е на немски език. 

Общият брой на научните публикации (48) и броят на публикациите в списания с

импакт фактор (22) превишава над два пъти изискванията, предвидени в Критериите на
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Научния  съвет  за  заемане  на  научни  длъжности  в  ИБЕИ-БАН,  наричани  по-долу  за

краткост „Критериите“.

3. Оценка на научно-изследователската дейност и научните приноси на кандидата

Научните  приноси  на  доц.  Златанов  са  твърде  разнообразни.  Очевидно  това  е

обусловено  не  само  от  широките  му  интереси,  но  също  и  от  възможностите  за

изследователска работа, които са съществували в зависимост от тематиката на научните и

приложни  проекти,  вкл.  и  акциите  по  програмата  COST.  Справката  за  приносите,

представена  от  доц.  Златанов,  обхваща  цялостното  му  творчество,  но  тук  аз  ги

ограничавам само за периода след хабилитирането му за доцент. Приносите могат да бъдат

класифицирани условно в следните основни направления, които са свързани помежду си:

1. Екология на горските екосистеми; 2. Закономерности в растежа и развитието на горите и

3. Природосъобразно и устойчиво стопанисване на горите

Първото направление включва изследвания по широк кръг от въпроси,  някои от

които  могат  да  бъдат  отнесени  отчасти  и  към  другите  направления.  Една  група

изследвания  изяснява  влиянието  на  климатичните  промени  и  изобщо  факторите  на

климата върху растежа и състоянието на госките екосистеми. Доказано е, че климатичните

фактори повлияват растежа на дървесни видове като белия бор, обикновения бук и горуна

по различен начин в западната и източната части на Среиземноморския регион, където са

периферирните райони на техния ареал. Тук могат да се отнесат и приносите за изясняване

на влиянието на  промените на  климата  върху горските  екосистеми по поречието на  р.

Струма – един от регионите, най-чувствителни към засушаванията.  

Важни  приноси  са  постигнати  в  изследването  на  състава  и  съотношението  на

видовете в смесени гори върху техния растеж и структура. Тези изследвания заслужават

специален  коментар  (публикации  13,  15,  17,  20,  23).  По-голямата  устойчивост  на

смесените  гори  в  сравнение  с  чистите  (вкл.  монокултурите)  е  известна  отдавна,  но  в

рецензираните  статии  са  установени  редица  закономерности,  които  носят  нова

информация и изясняват много нерешени въпроси за конкретни видови съотношения и

при  конкретни  условия.   Доказано  е,  че  от  съотношението  между  видовете  и

взаимодействието между тях в смесените гори зависят редица техни полезни функции,
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като положителният ефект от смесването на видове с контрастни екологични изисквания

(като бял бор и бук) нараства от сухи към по-влажни месторастения. Интересен извод е

също,  че  смесените  горски  съобщества  имат  по-голяма  стабилност  за  продължителен

период от време и че това се дължи по-скоро на взаимното допълване между видовете при

заемането на определена екологична ниша, отколкото на самостоятелната реакция на всеки

отделен вид към променящите се условия на средата. Установено е, че в смесените гори

върху поглъщането на светлината, като резултатите не са еднозначни и зависят както от

комбинацията между видовет, така и от конкретните екологични условия. Според мен това

са най-съществените приноси на доц. Златанов в областта на горската екология. Тяхното

значение  се  подчертава  от  факта,  че  те  се  основават  на  много  голям  набор  от

експериментални данни, обхващащи голяма част от европейския континент, а също и на

усилията на голям международен изследователски екип. 

Към  приносите  в  областта  на  горската  екология  могат  да  се  отнесат  и

изследванията  върху находищата на обикновения кестен у нас,  които,  като правило,  са

осъществени от интердисциплинарни интердисциплинарни екипи под ръководството или с

участието  на  доц.  Златанов.  Установени  са  промените  в  растителността  на  Беласица

предимно  през  втората  половина  на  Холоцена,  включително  и  през  последните

десетилетия. Установена е структурата на кестеновите гори в Беласица, вкл. и процесите

на възобновяване. Като тангиращи към тази група изследвания оценявам и приносите за

генетичното разнообразие на кестеновите популации у нас. 

Ценен приложен принос за изясняване проблемите на кестеновите гори е оценката

на досегашното им стопанисване, особено във връзка с техните здравословни проблеми.

Доказано е,  че досегашните санитарни сечи не допринасят съществено за решаване на

проблема и са препоръчани подходящи лесовъдски системи.  

Към същото направление може да бъде отнсено и изследването на динамиката на

възобновяването в култури от черен бор, представляващо продължение на проучванията по

докторската  дисертация на кандидата.  Пример за доброто познаване на  структурата  на

иглолистните гори у нас са двете разработки за белия и черния бор, публикувани като

глави от монографкса работа.  

4



От  вниманието  на  доц.  Златанов  не  е  убягнал  и  един  друг  актуален  проблем,

свързан с опазването на биологичното разнообразие в горите – проблемът за старите гори.

Предложен е индекс за идентифициране и оценка на такива гори. 

Богатата екологична и природозащитна култура, както и широките интереси на доц.

Златанов се  илюстрират и от неговото участие в разработването на  пет  вида птици от

Червената книга на България – II том. Фактът, че той е привлечен от експерти-орнитолози

за  съавтор  в  тези  разработки  показва,  че  има  сериозни  познания  в  орнитологията,

независимо, че няма специализирано зоологическо образование. 

Приносите  в  направлението,  насочено  към  устойчивото  и  природосъобразно

стопанисване  на  горите  също  са  много разнообразни.  Част  от  тях  касаят  издънковите

(главно дъбови) гори у нас. В серия от публикации са представени основните приноси на

доц. Златанов в тази област. Направеният исторически преглед на стопанисването на тези

гори в Югоизточна Европа (а те са характерни главно за този регион) е ценна справка за

всеки изследовател на тези гори. В резултат на направените проучвания са препоръчани

мерки  за  тяхното  устойчиво  стопанисване  –  въпрос,  който  все  още  преизвиква  много

дискусии между експертите и има много недоизяснени аспекти.  

Достойнство  на  изследователската  дейност  на  доц.  Златанов  е,  че  е  отделено

специално внимание на мултифункционалността, т.е., не са подминати и някои социални

аспекти  на  лесовъдската  дейност,  което  е  реалистичен  подход,  тъй  като  обхваща

различните гледни точки към стопанисването на горите. Тук освен издънковите гори са

изследвани и букови гори в Родопите, както и приложението на алтернативни лесовъдски

системи с цел постигане на многофункционалност в стопанисването на горите. 

  Една  група  публикации са  свързани със  структурата  на  горските  екосистеми,

както и със закономерностите в растежа на дървесните съобщества, включително и горски

култури. Тук следва да се подчертае, че проучванията включват различни дървесни видове

и различни по състав и структура гори и поради това приносите са твърде разнообразни.

Тук могат да бъдат споменати установените закономерности в структурата на короните на

летния дъб и  обикновения  габър,  но  специално  внимание  и  висока оценка заслужават

биометричните  изследвания  върху  културите  от  черен  бор.  Изпитани  са  методи  за
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установяване на гъстотата на черборовите култури, моделирани са диаграми за гъстотата

на тези култури и са предложени най-подходящите методи и модели.  

Тези  публикации  и  приноси  показват,  че  доц.  Златанов  е  овладял  не  само

съвременни  статистически  методи  за  анализ  на  резултатите  от  експериментите  и

измерванията,  а  също  е  усвоил  умения  за  моделиране,  които  са  твърде  ценни  в

интердисциплинарни екологични изследвания, в които се изследва влиянието на фактори

от различен характер върху даден процес или явление.

Общият преглед на научните приноси на доц. Цветан Златанов показва, че той има

богато  и  разнообразно  научно  творчество,  обхващащо  няколко  направления  от

екологичната и лесовъдска наука в най-общ смисъл. Постигнатите приноси са значителни

и обхващат както чисто научни въпроси,  свързани с  развитието на  съответната  научна

област  и  нови  научни  факти  ,  така  и  приложни  моменти,  свързани  с  устойчивото  и

мултифункционално стопанисване на горите и пълноценно ползване на техните полезни

функции и услуги. 

4. Цитирания  

Доц. Златанов е представил справка за 209 бр. цитирания, от които 110, или повече от 

50 % са в научни списания с импакт фактор. Броят на цитиранията надвишава 

изискванията в „Критериите“ на Научния съвет на ИБЕИ-БАН.  

5. Педагогическа дейност 

Доц. Златанов е бил научен консултант на един защитил докторант, а неофициално

консултираше по специфични екологични и лесовъдски въпроси докторанта Александър

Дунчев, който защити на 9 октомври 2017 г. и на който аз бях научен ръководител. Поради

някои субективни причини доц. Златанов не получи официално статут на консултант, но аз

с благодарност оценявам неговата консултантска помощ.

6. Проектна и експертна дейност. 

Доц. Златанов е представил информация за участие в 24 проекта, от които 7 

международни и четири акции по програма COST. Тъй като съм бил член на Домейн 

комитета (FPS) на програма COST от 2006 до 2014 г., имам впечатления, че доц. Златанов е

един от най-активните участници в тази мрежа от изследователската гилдия в областта на 

горското стопанство у нас. Участието му във всичките международни и национални 
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проекти показва, че той е търсен експерт, особено за интердисциплинарни изследвания, 

което е намерило израз и в неговите публикации и научни приноси. Убеден съм, че със 

създадените научни контакти и участие в научни мрежи и със своя авторитет, той ще 

продължи още по-успешно участието си в национални и международни проекти. 

7. Критични бележки и препоръки

Позволявам си да отправя следните критични бележки към доц. Златанов: 

- Справката за приносите следва да обхваща само периода след хабилитирането за 

доцент. Наистина, приносите „преди“ и „след“ са разграничени с Bold в текста, но 

някои от тях касаят само периода преди хабилитирането за доцент (приноси 1.2, 

1.3, 1.4; 2.1, 2.2, 2.4), а те вече са били рецензирани и оценени. 
- Някои приноси са представени твърде общо, например: „Обогатено е познанието за

влиянието на климатичните промени върху горските екосистеми....“, вместо да се 

каже каква е същността на приноса, т.е., какво всъщност се случва с горските 

екосистеми под въздействие на климатичните промени.

Тези бележки не са съществени и не касаят научното творчество на кандидата за 

професор, а само формата на представяне на приносите. Интересуващите се могат да 

получат нужната информация от самите публикации. 

8. Лични впечатления

Познавам Цветан Златанов от 1991 г. като негов преподавател, а след това, общо

взето, съм бил в течение на неговото професионално развитие. Той е много трудолюбив,

целенасочен и инициативен учен,  който може да работи както самостоятелно, така и в

изследователски  екип.  Владее  свободно  английски  език,  което  определено  подпомага

значително неговата научна и експертна дейност и контактите му с колеги от други страни.

9. Заключение

Преподавателска  дейност  и  научните  постижения  на  доц.  д-р  Цветан  Златанов

показват, че той е изграден учен с впечатляващи резултати, постигнати за относително

кратък период. Представената информация за научната му продукция дава основание за

извода,  че  той  напълно  отговаря  на  Критериите  за  академична  длъжност  професор,

определени от Научния съвет на ИБЕИ-БАН. Илюстрация за това е посочената по-долу

таблица. Тези показатели, както и цялостното ми впечатление от научните постижения на
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доц. д-р Цветан Младенов Златанов ми дава основание да гласувам за и да препоръчам на

Уважаемото  научно  жури  да  гласува  за  присъждането  на  академичната  длъжност

професор.  

27.10.2017 г. Рецензент: 

София /доц. д-р Петър Желев/
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Извадка от Таблица 1. Минимални наукометрични изисквания 
към кандидатите за получаване на научни степени и за заемане 
на академични длъжности “главен асистент”, “доцент” и 
“професор”, прилагани в ИБЕИ - БАН

Брой 
публикации

Брой 
публикации в 
списания с IF

Брой 
цитирания

Брой 
цитирания в 
международни
издания с IF

Критерии на ИБЕИ-
БАН за получаване 
на академичната 
длъжност 
“професор“

20 (извън 
дисертацията 
и извън 
предишна 
хабилитация)

20 (извън 
дисертацията 
и извън 
предишна 
хабилитация)

80 (върху 
цялата научна
продукция на 
кандидата)

40 (върху 
цялата научна 
продукция на 
кандидата)

Изпълнение на 
критериите от доц. 
Цветан Златанов

48 научни и 4 
научно-
приложни

22 209 110
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