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СТАНОВИЩЕ

От проф. д-р Светлана Темелкова Банчева

Отдел ”Растително и гъбно разнообразие и ресурси”, 

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН,

Член на Научно жури, определено със Заповед № 65/ 01.08.2017 г. 

на доц. д-р А. Ганева, Директор на Институт по биоразнообразие и екосистемни
изследвания – Българска академия на науките (ИБЕИ-БАН)

по процедура за заемане на академичната длъжност “Професор” по професионално
направление 4.3.”Биологически науки”, специалност „Екология и опазване на

екосистемите“ (шифър 02.22.01.), обявен в Държавен вестник, бр. 42 от 26.05.2017 г.

Описание на получените документи

В  обявения  конкурс  за  заемане  на  академичната  длъжност  “Професор”  по
професионално  направление  4.3.”Биологически  науки”,  специалност  „Екология  и
опазване  на  екосистемите“  (шифър  02.22.01.)  за  нуждите  на  секция  „Ексостемни
изследвания с център  LTER-България“,  отдел „Екосистемни изследвания,  екологичен
риск и консервационна биология“ на ИБЕИ-БАН участва един кандидат – д-р Цветан
Младенов Златанов,  понастоящем доцент в секция Лесовъдство, Институт за гората
при  Българска  академия  на  науките.  Представените  материали  от  кандидата
представляват пълен комплект от всички изискуеми документи, които отразяват, както
биографичните данни на кандидата, така и науко-метричните показатели, областите на
компетентност,  приносите  и  позволяват  да  се  проследи  съответствието  им  с
изискванията за заемането на академичната длъжност предвид Закона за развитието на
академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и препоръчителните изисквания,
приложими в ИБЕИ-БАН.

Представяне на кандидата

Цветан  Младенов  Златанов  е  завършил  висшето  си  образование  във  Висшия
лесотехнически  университет  през  1995  г.  като  „Инженер  (магистър)  по  Горско
стопанство“, а е придобил образователната и научна степен “Доктор” по лесовъдство и
дендрология  в  Институт  за  гората  при  БАН  през  2005  г.  с  разработка  на  тема
„Възобновителни процеси в култури от черен бор по южните склонове на Средна Стара
планина”. От 1996 до 1997 работи в Института за гората при БАН като инженер по
горско стопанство.  През  1998 г.  посещава част  от магистърски курс по специалност
лесовъдство  в  University  of  New Brunswick,  Fredericton,  Canada.  От  1999  до  2000  е
назначен в Държавна дивечовъдна станция „Витиня“ като началник отдел „Лов“.  От
2000  г  до  сега  работи  в  Института  за  гората  при  БАН  като  последователно  заема
длъжностите научен сътрудник и старши научен сътрудник II ст. (= доцент). През 2009
г. специализира в института Сан Людовико в Орвието, Италия. Д-р Златанов има около
18 години стаж по специалността. 

Науко-метрични показатели

От справката,  която  д-р  Цветан  Златанов  е  представил  е  видно,  че  към  настоящия
момент е публикувал общо 90 научни и научно-популярни труда, от които 4 са свързани



с получаването на образователната и научна степен „доктор“, а 34 – с присъждането на
длъжността „Доцент“. Кандидатът участва в настоящия конкурс с научна продукция от
51 научни труда. Тази продукция сама по себе си е солидна и покрива изискванията на
ИБЕИ  за  публикационна  дейност  за  присъждане  на  длъжността  „професор“.  Прави
впечатление, обаче, че кандидатът е подходил небрежно към разпределянето на своите
трудове  по  съответните  рубрики,  като  не  се  е  съобразил  с  подробно  разписаните
правила в ИБЕИ, а това по мое мнение, затруднява работата на журито. Прилагайки
Методическите указания на ИБЕИ, списъкът с публикации следва да се редуцира до 46.
Едно от посочените заглавия, публикация № 39, представлява глава от научен отчет и
следва да отпадне от списъка. Пет други публикации от списъка (с номера 41-45), са
разработки  за  5  вида  в  Червена  книга  на  България,  том  2  Животни  и  съгласно
„Методически указания и Базисна атестационна карта за учен” в ИБЕИ-БАН, приети от
НС на ИБЕИ-БАН на 24.04.2012 г. се равняват на 1 статия в национално списание без
ISI  импакт-фактор“. От  така  редуцираният  списък  с  46  научни  труда  повече  от
половината,  по-точно  24,  са  публикувани  в  международни  списания,  реферирани  в
научната база Web of Sciences. Останалите 22 са публикувани в други издания, като 1 от
тях е монография. И тук са допуснати някои неточности от кандидата. Златанов поставя
14 публикации в рубриката „издания с импакт ранг (SJR) на SCOPUS“, но всъщност
само 7 от тях попадат в тази рубрика; останалите 7 публикации са в национали издания.
Златанов  неправилно  посочва  участие  в  9  глави  от  монографии.  Всъщност  като  се
приложат  Методическите  указания  на  ИБЕИ, тези  9 публикации се  редуцират  до 4,
както беше отбелязано по-горе. От тези 4 публикации 1 е статия в национално списание
без ISI импакт-фактор;  публикация (№40) е  „Глава  от научна книга  с международна
редколегия“, а 2 публикации (номера 46 и 47) са „Глави от научна книга с национална
редколегия“. Една публикация, № 48 е публикувана в Сборник от международни научни
конференции, а публикации с номера 49-51 следва да се отнесат към рубриката „статия
в национално списание без ISI импакт-фактор“. Броят и качеството на научните статии,
представени от кандидата за участие в конкурса, дори и след редукцията до 46, напълно
покриват  задължителните  минимални  изисквания,  приложими  в  ИБЕИ-БАН  за
присъждане на длъжността „Професор“.

Представената справка на забелязаните цитати съдържа 209 цитата на публикациите на
кандидата.  От  тях  105 цитата  са  в  списания  с  импакт  фактор  (IF).  Към  някои  от
публикациите се забелязва впечатляващ интерес, например публикация №15 е цитирана
19 пъти, публикация №13 – 14 пъти, а публикация №10 – 10 пъти. Значителният брой
цитирания са доказателство за актуалността на направленията, в които работи колегата,
както и за качеството на неговите разработки и  покриват  задължителните минимални
изисквания, приложими в ИБЕИ-БАН за присъждане на длъжността „Професор“. 

Д-р  Златанов  е  участвал  в  изпълнението  на  значителен  брой  научни  или  научно-
приложни проекти (общо 26), като на 11 от тях е била ръководител, координатор или
член  на  ръководния  екип.  Това  свидетелства  за  забележителни  ръководни  и
организаторски  умения  на  колегата  и  е  доказателство  за  неговия  висок  експертен
капацитет и колаборативност. 

Научни приноси

Научноизследователската дейност на д-р Цветан Златанов е състедоточена основно в
две направления:

1. Приноси в областта на екологията на горските съобщества.

Тук се отнасят: 

- Приноси в  изясняването на хода на естествената възобновителна динамика в
култури и в гори с естествен произход от черен бор в България в зависимост



от  условията  на  месторастене,  тяхната  възраст  и  досегашната  стопанска
дейност;

- Оценка на компонентите на структурата на нестопанисвани гори от различни
дървесни видове в България;

- Задълбочени  проучвания  върху  динамиката,  генетичната  и  пространствена
структура и др. на горите от обикновен кестен в България;

- Верифициране  на  модел за  контролиране на  гъстотата  на  културите  от  от
черен бор в България;

- Приноси  върху  опознаването  на  въздействието  на  климатичните  промени
върху горските екосистеми и водните ресурси във водосбора на река Струма;

- Доказване на ефекта на смесването на дървесните видове върху растежа и
структурната диференциация на дървостоите при чисти и смесени гори от
бял бор и бук в Европа;

- Проучвания върху въздействието на климатичните промени върху растежа и
състоянието  на  дъбови  и  букови  гори  в  маргинални  популации  в
средиземноморския басейн;

- Чрез  използването  на  екосистемни  модели  е  симулирана  динамиката  на
горите и на екосистемните услуги, предоставяни от тях в 12 представителни
насаждения на територията на Западните Родопи за периода 2010–2110 г.

- Изработени  са  ново  поколение  алометрични  функции  за  определяне  на
биомасата  и  индекса  на  листна  площ за  по-важните  европейски дървесни
видове;

- Моделиране на въздействието  на формата  на короните на дърветата  върху
интензивността на абсорбция на светлината в смесени и чисти дървостои от
бял бор и бук на територията на Европа.

2. Разработването  на  мерки  за  природосъобразно  и  многофункционално
стопанисване на горите.

- Представени са препоръки за по-оптимално и екологосъобразно стопанисване
на издънковите гори в Югоизточна Европа за осъществяване на частичната им
трансформация – от нискостъблени във високостъблени;

- Изяснени са последиците от липсата на стопанска дейност в кестеновите гори
през  втората  половина  на  двадесети  век  върху  сегашното  състояние  на
кестеновия  дървостой  и  ефекта  от  проведените  санитарни  сечи  през
последните  10–15  години; Оценени  са  ресурсите,  проблемите  и
възможностите за стопанисване на буковите гори в Родопите;

- Препоръчани  са  конкретни  мерки  и  лесовъдски  системи  за
многофункционално  стопанисване  на  горите  на  територията  на  Западните
Родопи.

Научните  и  научно-приложни  приноси  на  д-р  Цветан  Златанов показват,  че  той  е
утвърден  учен  с  ясен  научен  профил  и изявени  интереси,  свързани  проучването  на
екологията на горските съобщества в България и  разработването и предлагането на
мерки за природосъобразно и многофункционално стопанисване на горите.



Ръководство на докторанти

Д-р Цветан Златанов е представил справка за ръководство на 1 защитил докторант и на
трима текущи.

Забележки и препоръки

1. Представеният  списък  с  научни  публикации  е  разделен  на  две  части:  1.
Публикации, използвани за присъждане на предходни степени и длъжности (от 1
до 38) и 2. Публикации за присъждане на длъжността „Професор“ (от 1 до 52),
като не е изпълзвана поредна номерация от 1 до 90. Това сериозно затруднява
прегледа  на  представената  справка  за  научните  и  приложни  приноси  на
кандидата,  където  в  скоби  са  цитирани  публикациите,  в  които  е  направен
съответния  принос  и  е  трудно  да  се  разграничи  дали  приносът  се  отнася  за
настоящия  конкурс  или  за  предишни  конкурси.  Изпълзван  е  „bold“,  но
представянето по този начин не е прегледно и ясно. 

2. Считам, че начинът по който е представена справката за научните и приложни
приноси на кандидата не е достатъчно коректна, защото някои от приносите не
се  отнасят  към настоящия конкурс,  а  към предишни такива.  Препоръчвам на
кандидата  при  следваща  подготовка  на  документи  да  подходи  с  по-голяма
прецизност.

3. Считам, че би било полезно за очертаване на цялостният профил на кандидата да
се  представи  и  справка  за  участия  в  международни  и  национални  научни
форуми.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На  основание  на  представените  по  конкурса  материали  от  д-р  Цветан  Младенов
Златанов убедено считам,  че същият напълно отговаря на критериите за заемане на
академичната длъжност “Професор”, определени от ЗРАСРБ, Правилника за условията
и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в
ИБЕИ-БАН, приет от НС на 22 юли 2014 г. и изменен и допълнен с решения от 28 април
2015 г. и от 12 май 2015 г., като и на Критериите на Научния съвет за придобиването на
научни степени и заемане на академични длъжности в ИБЕИ-БАН, приети от НС на
ИБЕИ – БАН на 3 май 2011 г., изменени и допълнени на заседание на НС на ИБЕИ-БАН
на 20 март  2012 г. Кандидатът  е  утвърден  учен,  с  ясно очертан  научен  профил и с
доказани  научни  и  научно-приложни  приноси.  Направлението,  в  което  работи  е
перспективно и с голям научен и приложен интерес не само на национално, но и на
международно ниво. Д-р Златанов е добър професионалист, коректен и желан партньор
за научни и научно-приложни проекти.

На основание на гореизложеното убедено препоръчвам на членовете на Научното
жури  да  подкрепят  избора  на  д-р Цветан  Младенов  Златанов за  заемане  на
академичната  длъжност  “Професор”  по  професионално  направление  4.3.
”Биологически  науки”,  специалност  „Екология  и  опазване  на  екосистемите“
(шифър 02.22.01.) за нуждите на секция „Ексостемни изследвания с център LTER-
България“, отдел „Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна
биология“ на ИБЕИ-БАН.

24.10.2017 г. Изготвил становището:

София (проф. д-р С. Банчева)


