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СТАНОВИЩЕ
от проф. д-р Нешо Хайнрих Чипев, Институт по биоразнообразие и екосистемни

изследвания (ИБЕИ)-БАН, член на Научно жури, назначено със заповед №
65/01.08.2017г. по конкурса за професор по специалност Екология и опазване на
екосистемите за нуждите на секция "Екосистемни изследвания с център LTER-

България", отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна
биология" на ИБЕИ- БАН, ДВ, бр. 42/26.05.2017г.

В конкурса за професор по специалност Екология и опазване на екосистемите се е явил
единствен кандидат  доц д-р  Цветан  Младенов Златанов,  който е  представил  всички
необходими документи.

Оценка на научно-изследователската дейност на кандидата

Научните интереси и постижения на д-р Златанов се отнасят до две взаимно свързани
области:  екологията на  горските  съобщества и природосъобразно  и
многофункционално стопанисване на горите

По важните приноси по първото направление включват са свързани с изследванията
върху деградацията на съобществата от обикновен дъб (Quercus robur L.) в България,
идентифициране на  основните фактори,  определящи видовия състав,  структурата   и
възобновителната  динамика  на  нискостъблени  гори;  оценка  на  компонентите  на
структурата  на  нестопанисвани  гори  от  различни  дървесни  видове  в  България;
анализите на промените в растителната покривка по северните склонове на Беласица
планина през последните 8000 години; изследванията на генетичната и пространствена
структура  на  популации  от  обикновен  кестен  (Castanea sativa Mill.)  в  България  и
компонентите  на  структурата  на  доминирани  от  обикновен  кестен  гори  в  Беласица
планина;  симулациита  на  динамиката  на  горите  и  на  екосистемните  услугии  чрез
използването на екосистемни модели, както и други екологични изследвания. 

По  второто  направление  трябва  да  се  подчертаят  научно-приложните  приноси  в
разработването на мерки за природосъобразно и многофункционално стопанисване на
горите,  по-важните от  които включват:  разработване  на  мерки за  възстановяване на
обикновения  дъб  (Quercus robur L.)  в  находища  на  вида  в  равнинни  територии  в
България; анализ на ефекта от реконструкцията на издънковите гори в различни райони
на България;  последиците от  липсата  на  стопанска дейност в  кестеновите гори през
втората половина на  20-ти век върху сегашното състояние на  кестеновия дървостой;
предложени мерки за адаптирано стопанисване на горите във водосбора на река Струма,
базирани на анализ на досегашната стопанска дейност и на моделиране на въздействието
на  климатичните  промени  върху  горските  екосистеми;  симулационно  моделиране  на
резултите  от  провеждането  на  алтернативни  лесовъдски  системи  с  дългосрочен
възобновителен период върху адаптивността  на  горите в  представителни насаждения
при  условията  на  климатични  промени,  както  и  други  приносни  научно-приложни
изследвания. 
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Ограниченията в обема не ми позволяват по-обстойно представяне на всички важни
приноси на кандидата

Цялостната ми оценка за научните постижения на д-р Златанов е положителна и висока.

Справката за приносите приемам напълно.

Публикационна активност. В настоящия конкурс кандидатът участва с общо 51 научни
труда, от тях 24 научни статии с импакт фактор и импакт ранг, 13 статии в реферирани
издания,  една  монография  и  9  глави  от  монографии,  1  публикация  в  сборник  от
международна научна конференция с редакционна колегия и ISBN, както и 3 бр. други
публикации.

Цитирания.  Списъкът на цитиранията на доц. Златанов съдържа 209 позовавания, от
повече  от  половината  от  които  са  в  списания  с  импакт  фактор.  Големият  брой
позовавания на научните разработки на кандидата показват, че неговите изследвания са
значими  и  видими  в  международната  научна  общност, като  са  надхвърлени
изискванията на НС на ИБЕИ за академичната длъжност „професор“.

Ръководство но проекти

Голям дял в работата на доц. Златанов през последните години заема участието му в 
голям брой (23 бр.) научно-приложни проекта. Тези проекти, освен, че имат важно 
значение за лесовъдската практика, са допринесли съществено и за природозащитата, 
особено на гори и местообитания с консервационно значение.

Преподавателска дейност

Доц. Златанов има приноси в подготовката и обучението на научни кадри. Той е бил 
консултант на един успешно защитил докторант и ръководител/консултант на трима 
текущи докторанти. 

Заключение

Доцент  д-р  Цветан  Златанов  покрива  и  надвишава  изискванията  за  заемането  на
академичната длъжност „професор” съгласно Закона за развитие на академичния състав
в България, както и Критериите на Научния съвет на ИБЕИ – БАН, а именно: защитена
докторска степен, научна продукция от 51 научни труда (24 статии в списания с IF и
импакт ранг), 209 цитирания (111 в списания с импакт фактор), ръководство и участие в
голям  брой  научно-приложни  проекти, един  защитили докторант  и  трима  текущи
докторанти. Значимите научни и научно-приложни приноси в областта на екологията на
горските  съобщества  и  природосъобразното  и  многофункционално  стопанисване  на
горите  са  безспорни  и  са  представени  по  убедителен  начин.  Като оценявам  високо
задълбочената и разностранна научна дейност на доц.  Златанов,  давам положително
мнение за неговата кандидатура за заемане на академичната длъжност „професор” и
препоръчвам на НС на ИБЕИ да избере доц. д-р Цветан Златанов на тази длъжност.

 24.10.2017 г.                                                                        Подпис:             

София   Проф. д-р Нешо Чипев
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