
Вх. № 995-НО-05-06/26.05.2007 г.
СТАНОВИЩЕ

от Румяна Панайотова Мечева
проф. д-р в Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН

на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност
„Професор“

В конкурса за  „Професор“,  обявен в  Държавен вестник,  брой 7/20.01.2017  (стр.  152)  и  в
интернет-страница на ИБЕИ БАН по научната специалност „Зоология“ (шифър 01.06.02) за
нуждите  на  секция  „Екология  на  съобществата  и  консервационна  биология“  на  отдел
"Екосистемни  изследвания,  екологичен  риск  и  консервационна  биология"  на  ИБЕИ по
направление  4.3  Биологически  науки,  като  единствен кандидат  участва  доц.  д-р  Васил
Вълков Попов 

1. Общо представяне на процедурата и кандидата
Със заповед № 34 от 22.03.2017.г. на ИБЕИ-БАН съм определен за член на научното жури на 
конкурс за заемане на академичната длъжност ‘Професор, професионално направление 4.3. 
Биологически науки (Зоология - Зоология на гръбначните животни). 

Представеният от доц. д-р Васил Вълков Попов комплект материали на електронен носител е
в съответствие с Правилника за развитие на академичния състав на ИБЕИ БАН.

Кандидатът участва в конкурса с общо 92 научни труда. От тях 5 бр. са за придобиване на 
ОНС „Доктор“ по научна специалност Зоология. 24 публикации са представени за 
хабилитация. Останалите 62 подлежат на оценка и са свързани с настоящия конкурс.

Васил Попов е завършил Биологически факултет на СУ през 1979 г. с образователна степен  
магистър. През 1990 г. е получил Образователна и научна степен „Доктор”, при Институт по 
зоология, БАН. От 1990 – 1996 е бил Научен сътрудник, а от 1996 – до сега Старши научен 
сътрудник (Доцент).
Специализирал в Полша, 1985: Екология и палеоекология на бозайниците, екология на 
съобществата (Институт по експериментална и систематична екология, Краков; Институт по 
екология, Варшава) и Холандия, 1995: Опазване на екосистемите и устойчиво използване на 
природните ресурси – Министерство на горите, природните ресурси, водите и риболова на 
Холандия, Амстердам‐Хага.

2. Обща характеристика на дейността на кандидата
Кандидатът е представил списък на 62 научни труда в специализирани научни издания от 
периода след хабилитиране  и изцяло съответстват на профила на конкурса от които:

- 1 – монография
- 10 статии са отпечатани в списания с импакт фактор 

- 17 публикации в международни реферирани списания без импакт фактор, 
- 6 глави от монографични сборници
- 4 доклада от конференции, публикувани в пълен текст
- 14 глави от научни книги
- 11 статии от Червена книга на България
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Преобладаващата част от научните трудове са пряко свързани с конкурса за „професор“ са 
публикувани в реномирани международни списания. В 11 от статиите д-р Попов е 
самостоятелен автор, а в 9 от тях е на първо място.

Списъкът на цитиранията включва 59 цитирани статии с общия брой на цитиранията 496. От 
тях:

- 166 цитирания са в международни списания с импакт фактор
- 69 в книги и монографични сборници
- 41 цитирания в дисертации у нас в чужбина 

Представен е h-индекс -13, изчислен за целия период, като този след хабилитиране е 11.
Сериозният брой цитирания на д-р Попов е доказателство за големия интерес към неговата 
научна продукция. Близо 34% от общия брой цитирания са в списания, индексирани с IF и 
това я характеризира като актуална и добре позната в международната и българската 
академична общност.
Гореизложеното показва, че както научната продукция, така и впечатляващата цитируемост 
покрива и надхвърля приетите от НС на ИБЕИ наукометрични показатели за професор.

Резултатите и приносите от изследователската работа на доц. д-р Попов са представени в 
„Справка на научните приноси“в следните направления: екология на отделни видове и 
съобщества на съвременни животни, биоразнообразие, биогеография, консервационна 
биология, както и морфология, систематика, еволюция и палеоекология на бозайници, 
биостратиграфия, исторична биогеография и еволюционна екология.

Научните приноси и постижения накратко могат да се обобщят в следното:
Изследвани са структурата, видовото разнообразие, сезонна динамика на активността и 
пространствено разпределение на съобщества от Carabidae. Многомерните статистически 
методи са позволили идентифициране на факторите определящи видовия състав, структурата
и биоразнообразието на съобщества от бръмбари-бегачи и паяци. Резултатите са от значение 
за усъвършенстване на методите за мониторинг на състоянието на местообитанията и 
въвеждане на нови показатели.
Приносни са екологичните изследвания на структурата на съобщества при наземни дребни 
бозайници и прилепи в които се уточнява разпространението на - Suncus etruscus, Pipistrellus 
kuhlii и Talpa levantis.
От значение за околната среда е оценката на биоразнообразието, природозащитния статус, 
разпространението, екологичните предпочитания на видове бозайници към техните 
местообитания.
Особено ценни са изследванията на д-р Попов върху дребните бозайници. С прилагането на 
статистически модели от натрупаната огромна геореферирана информация става възможно 
картиране на разпространението им.
За първи път у нас е направен синтез на различни типове данни – геореферирани локации на 
19 вида дребни бозайници, дигитален модел на релефа и сателитни изображения, което е от 
методично значение за съставяне на карти с висока резолюция за степента на пригодност на 
местообитанието за всеки вид на територията на страната.
Установена ролята на онтогенетичните и филогенетични фактори в съчетание с екологичните
условия за формиране на комплекси от телесни и черепни признаци и тяхната изменчивост 
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при два вида от род Apodemus, като бяха предложени дискриминантни критерии, 
позволяващи определянето на екземпляри в смесени извадки до 95 %.
От съществено значение е и еднозначното идентифициране при три вида прилепи 
-Rhinolophus mehelyi, R. euryale и R. blasii, при два вида земеровки от род Neomys и при шест 
от най-широко разпространени видове от родовете Sorex, Neomys и Crocidura.
В серия от 18 научни публикации са включени изследвания в областта на палеозоология на 
бозайниците. Анализът на стратиграфски ансамбли от бозайници е позволил установяване на
видовия състав на над 140 вида - плиоцен - ранен плейстоцен; над 80 вида за среднен, късен 
плейстоцен и холоцен  основно от разредите Eulipotyphla, Chiroptera, Lagomorpha, Rodentia.
Като нови за науката са описани два вида, Clethrionomys primitivus, Myomimus 
complicidentatus и един подвид, Myotis blythi longicaninus от ранния плейстоцен и плиоцен.
В резултат от проучванията върху дребните бозайници от уникалната седиментологична 
последователност в пещерата Козарника са определени над 60 вида дребни бозайници от 
разредите Eulipotyphla, Lagomorpha и Rodentia.
Високо оценявам методичните приноси на д-р Попов, изразяващи се в обективна 
количествена реконструкция на палеоклиматични параметри през късния плейстоцен въз 
основа на стратиграфските изменения в структурата на фосилни ансамбли от дребни 
бозайници.
Благодарение на палеоекологичните реконструкции стана възможно да се обяснят причините 
за формиране на плейстоценските съобщества, съставени от несъвместими от гледна точка на
съвременното им разпространение, видове.

Учебно-преподавателска дейност 
Д-р Васил Попов води редовен курс “Палеозоология на гръбначните животни” в 
Биологическия факултет на СУ „Кл. Охридски”; Курс по “Кватернерна палеонтология и 
археозоология”, НБУ, Департамент по археология; Докторантски курс “Статистически 
методи в екологията”, Център за обучение към БАН,  Редовен курс в БФ на СУ “Климент 
Охридски”: Математични модели в екологията.
Успешна е и неговата преподавателска дейност, научното ръководство на 35 успешно 
защитили дипломанти от СУ‐БФ, НБУ, ВПИ‐Шумен.
Научен ръководител е на двама успешно защитили докторанта.
Кандидатът е съавтор на две научни книги, които се използват като учебни пособия към 
програмите по археология в Нов Български Университет.
Активна е и проектна дейност на д-р Васил Попов като ръководител на 11 научно-приложни 
разработки и отчетени доклади.
Д-р Васил Попов е член на Национален Съвет по биологично разнообразие (НСРБ), 
консултативен орган към Министъра на околната среда и водите. ,член на Научно‐
консултативен съвет за прилагане на Вашингтонската Конвенция (CITES), Член на 
консултативния комитет на страните членки на EUROBATS (от 2009), • Национален 
Програмен Координатор за 6‐ти тематичен приоритет на 6‐та рамкова програма на ЕС. 
Брюксел (2004 – 2006). От 1998г. е член на редакционна колегия на Acta zoologica bulgarica.
Забележителна е неговата Научно-организационна дейност като Член на Експертния съвет за 
европейска интеграция (ЕСЕИ) към Общото Събрание на БАН (2005 – 2006),  Научен 
секретар на Институт по зоология (2003 –2007), Секретар на НС на ИЗ, БАН (2003 –2007), 
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Ръководител на секция „Екология на съобществата и консервационна биология” (2010‐2014), 
Заместник‐директор на Институт по Биоразнообразие и Екосистемни
Изследвания (от 2010 ‐ 2012).

Критични забележки и препоръки
В списъка с научна продукция статии 39 и 40 са представени като статии „под печат“, а те са
излезли от печат.
В списъка на цитиранията да се изписват само такива в „Дисертационен труд“, като отпадне
цитиране в „Автореферат“ за да се избегнат евентуални дублирания.
Цитиране в сайт:
www.geocities.com/thesousliks/ не показва цитираната публикация на Georgiev A., S. Keppler &
H. Haas. 2004. 
Цитирания на дипломни работи като Brejrtová J. 2005 и Oppliger, J. 2008 трябва да отпаднат.
h-индекс, изчислен за целия период би трябвало да се даде по Scopus, където e 6, а не по 
други бази данни, където се включват освен научните публикации и други популярни 
издания и сайтове.
Участието в проекти, научни форуми, експертна дейност, членства, рецензентска дейност, 
научно-популярна и др. би трябвало да бъде представено в отделна „Справка за други 
дейности“, а не в Автобиография.
Представената Автобиография не е по изискванията.
Автобиографията и Заявлението за участие в конкурса не са подписани.
Бих искала да отбележа, че тези бележки имат единствено технически характер и затрудняват
единствено рецензентите, но по никакъв начин не влияят на направените по-горе заключения
за съществените научни приноси и високо равнище на изследванията на доц. Попов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Документите и материалите, представени от  д-р Васил Вълков Попов  отговарят на всички
изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ),
Правилника  за  прилагане  на  ЗРАСРБ  и  съответния  Правилник  на  ИБЕИ  БАН.
Публикационната  и  научно-изследователска  дейност  на  кандидата  са  тясно  свързани  с
обявения  конкурс  и  го  характеризират  като  утвърден,  изявен  и  продуктивен  учен  с  ясно
очертан изследователски профил. Налице са оригинални научни резултати и значими научно-
приложни приноси.
Въз основа на изложените съображения относно научния и изследователски потенциал, 
постиженията и приносите на доцент д-р Васил Попов и поради факта, че научната 
продукция сериозно надхвърля критериите, приети от ИБЕИ БАН за придобиването на 
академичната длъжност "професор". Поради това препоръчвам на почитаемото Научно жури 
да одобри неговата кандидатура и да гласува за избирането му за заемане на академичната 
длъжност “професор” в рамките на обявения конкурс.

22.05.2017 г. Изготвил становището: 

Проф. д-р Румяна Мечева
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