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Вх. № 1566 - НО-05-06/ 30.10.2017 г. 

 

СТАНОВИЩЕ 
 

 

 

От: проф. д-р Вълко Бисерков, Институт по биоразнообразие и екосистемни 

изследвания при БАН 

 

За:  материалите, представени от д-р Цветан Младенов Златанов, доц. в Института за 

гората – БАН, за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност професор 

в ИБЕИ-БАН (отдел Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна 

биология, секция Екосистемни изследвания с център LTER – България) в 

професионално направление 4.3. Биологични науки, научна специалност Екология 

и опазване на екосистемите, обявен в ДВ 42/26.05.2017 г.  

 

 

ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

Доц. д-р Цветан Златанов участва в конкурса с 51 научни труда, излезли от печат след 

избора му за доцент и една научно-популярна публикация. 

Научните трудове се класифицират както следва: 

Монография – 1 бр. (№38); 

Глави в монографии – 4 бр. (№ 39, 40, 46, 47); 

Видови очерци в том 2 Животни, Червена Книга на Република България (2015) - 5 бр. 

(№№ 41, 42, 

43, 44, 45) 

Публикации в списания с IF – 24 бр.; 

Публикации в чуждестранни реферирани списания – 2 бр.; 

Публикации в български реферирани списания – 11 бр.; 



2 

Публикации в сборници от международни научни форуми – 1 бр.; 

Други печатни публикации – 2 бр. (№№ 50, 51); 

Публикация в pdf формат в интернет – 1 бр. (№ 49). 

Научно популярни публикации – 1 бр. (№ 52). 

 

БРОЙ НА СЪАВТОРИТЕ 

o Самостоятелни – няма; 

• С един съавтор – 6 бр.; 

• С двама съавтори – 3 бр.; 

• С трима и повече съавтори – 43 бр. 

 

ЦИТИРАНИЯ НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ НА КАНДИДАТА 

Кандидатът има над 200 бр. цитирания, като голяма част от тях са в списания с IF. 

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА НА КАНДИДАТА 

Изследванията на д-р Златанов са свързани с екологията на горски съобщества и 

многофункционалното използване на горите. 

В справката за приносите си кандидатът точно ги е описал в 24 приноса. За да избегна 

преповтарянето им, мога само да добавя, че в част от приносите си той е включил и 

приноси отразени в публикации свързани с докторантура и с хабилитацията при избора 

му за доцент. 

Част от изискванията в ИБЕИ към кандидатите за заемане академичната длъжност 

професор са: „Кандидатът да е ръководил проект или пакет от проект с външно за БАН 



3 

финансиране“. От посочените в автобиографията проекти, за които е указано, че е д-р 

Златанов е бил ръководител, най-точно отговаря на въпросното изискване проекта: 

2009-2011 Състояние и перспективи на популацията от обикновен кестен (Castanea 

sativa Mill.) в Беласица: адаптация към климатичните промени; 

поддържане на биологичното разнообразие и устойчиво стопанисване на 

екосистемите. Договор с EEA Grants (European Economic Area grants). 

Договор № BG 0031 EEA FM. Ръководител Ц. Златанов. Участие: Ивайло 

Величков, Георги Хинков, Груд Попов, Димитър Насков Димитров, 

Магдалена Златанова, Христина Христова. 

(http://www.bas.bg/fribas/?page_id=99 ). 

 

ЗАЩИТИЛИ ДОКТОРАНТИ ПОД НАУЧНОТО РЪКОВОДСТВО НА КАНДИДАТА 

Под научното ръководство на кандидата има един успешно защитил докторант:  

Йонко Добринов Додев (2016 г.). 

 

ОЦЕНКА НА ЛИЧНИЯ ПРИНОС НА КАНДИДАТА 

В девет от представените трудове кандидатът е първи автор.  

Прави впечатление, че преобладаващата част от публикациите са с участието на голям 

брой съавтори. Това може да се отдаде както на спецификата на разработваната 

тематика, така и с афинитета на кандидата за участие в големи авторски колективи. 

Това затруднява оценката на личния принос на кандидата. Като пример може да се 

посочи участието му в монография (№38). В нея няма посочени автори за отделните 

глави, от което може да се допусне, че всички участници са участвали в разработването 

на монографията в нейната цялост. Това допускане предполага компетенции и 

http://www.bas.bg/fribas/?page_id=99
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експертиза по много тематични направления. На стр. 70 съществува текст „ … 

Изводите на експертите от работен пакет Климатични промени са: … “ ,  което е  

указание, че авторите са работили в конкретни работни пакети. При липса на данни за 

участието на кандидата в отделните работни пакети,  приносът на кандидата остава 

неясен, може да е както много голям или пък не толкова.    

 

КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ 

❖ При високата публикационна активност на кандидата се очаква, той да има и 

значими самостоятелни научни публикации. 

❖ Желателно е като доказателствен материал за успешно защитил докторант да се 

представя копие от дипломата, а не от автореферата за защитата. 

❖ За доказване ръководството на проект, добрата практика е да се предостави 

копие от съответната страница на договора или референции или служебни 

бележки от съответните институции за водените от кандидатът проекти. Такива 

доказателствени документи кандидатът не е представил. 

❖ При описание на основните проекти на които кандидатът е бил ръководител е 

желателно да се указва и размера на усвоеното финансиране, за да може да се 

оцени и възможностите на кандидата да привлича и ръководи проекти със 

значителни финансови средства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кандидатът доц. д-р Цветан Младенов Златанов отговаря на критериите на НС на 

ИБЕИ-БАН за заемане на академичната длъжност професор и на изискванията на ЗРАС 

на Република България, по всички показатели: качество и количество на научната 

продукция,  цитиране на научните му публикации, личен принос в разработването на 

научните публикации, ръководство на докторанти, ръководство на значими проекти с 

външно за БАН финансиране. 

Предлагам на уважаемите членове на научното жури да гласуват за избирането на доц. 

д-р Цветан Златанов за професор, в професионално направление Биологични науки, 

научна специалност Екология и опазване на екосистемите в ИБЕИ-БАН. 

 

27. 10.2017 г.     Член на жури: 

София     /проф. д-р В. Бисерков/ 

 


