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Вх. № 975-НО-05-06/19.05.2017 г.
Рецензия

по  конкурс  за  заемане  на  академичната  длъжност  „професор“  в  направление  „4.3.

Биологически науки“ по 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“, обявен в ДВ, бр. 07 от 20.01.2017, с единствен

кандидат доцент д-р ВАСИЛ ВЪЛКОВ ПОПОВ

Рецензент: професор ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ  МАРКОВ,  дбн,  Ръководител  секция

“Биоразнообразие, популационна биология и ресурси на гръбначни животни“ и лаборатория

„Териология“  на  Институт  по  биоразнообразие  и  екосистемни  изследвания  на  Българска

академия на науките

Настоящата рецензия е изготвена в качеството ми на член на Научно жури, назначено със

заповед на Директора на ИБЕИ, БАН (№ 34/220.03.2017) доц. д-р Анна Ганева. Декларирам

липса  на  конфликт  на  интереси  или  наличие  на  обвързаност  в  научната  ми  дейност,  с

кандидата - нямам съвместни публикации и не съм свързано лице.

1. Кратки биографични данни за кандидата

Доц. Попов е роден на 11. 11. 1954 в град Добрич, България.
Обобщените данни, представени в  автобиографията на доцент Попов  оформят следната

обща картина за  неговото развитие като изследовател в  областта  на  биологичните науки:

През  1983г  придобива  звание  магистър  по  екология  в  БФ  на  Софийски  университет.

Защитава   в  1990г  научна  степен  „кбн”  (д-р),  в  БАН,  Институт по зоология,   по  научна

специалност „зоология ”, По настоящем заема длъжността „Доцент“ в ИБЕИ, БАН. 
Професионалното израстване на доц. Попова в специалност „Зоология“ (шифър 01.06.02)

се  обуславя  от  придобития  голям  професионален  опит,  както  в  директната  научно

изследователска дейност, така и чрез  участието му като ръководна фигура в изпълнението на

редица научни проекти, с ясно изразена научна-практическа стойност, 

2. Общо представяне на конкурсните материали 

Прегледът  на  документите  (административна  папка  с  лични  документи,  списъци  на

публикации, цитирания, проекти, справка за научните приноси и други приложения и папка с

комплект научни трудове в пълен текст), свързани с провеждането на конкурса показва, че

процедурата по неговото разкриване и обявяване е спазена и документите на единствения

кандидат  доц.  д-р  Васил  Попов   от  ИБЕИ,  БАН  са  подготвени  и  предадени  съгласно

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Р. България и Правилника за

неговото приложение. Приложеният от  доц.  Попов комплект документи е и в съответствие с
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изискванията   на  Научния  съвет  на  Института  по  биоразнообразие  и  екосистемни

изследвания при БАН (ИБЕИ, БАН) и позволява да се направят заключения върху неговата

научно- изследователска,  преподавателска  и  научно  организационна  дейност,  както  и

комплексна оценка за съответствие на кандидата за заемането на длъжност “професор” по

научна специалност „Зоология“ (шифър 01.06.02) в ИБЕИ, БАН

3. Оценка на научно-изследователската  дейност и приносният й характер 

Научната  и  научно-приложна  дейност  на  Доц.  Попов  отразена  в  предложения  за  оценка

комплекс на научни съобщения обхваща трудове, които са по номенклатурната специалност и

са разположени в три  времеви и целеви периода:

1. Научни трудове, с които е получена образователната и научна степен “доктор” (кбн) -

общо 5 броя.
2. Научни трудове на основата на които е придобито званието ст. н. с. II ст. (Доцент) -

общо 24 броя. Сред тях: публикации в реферирани научни списания с импакт фактор

– 2 броя; публикации в реферирани научни списания без импакт фактор – 11 броя;

глави от монографични сборници - 2 броя;  глави от научни книги – 8 броя; доклади

от конференции, публикувани в пълен текст – 1 брой
3. Научни  трудове,  в  специализирани  научни  издания,  във  времевия  период  след

хабилитирането в  1996г, до участието в конкурса /2017г/ - общо 62 броя. Сред тях:

Монографии- 1 брой; публикации в реферирани научни списания с импакт фактор –

10 броя; публикации в реферирани научни списания без импакт фактор – 17 броя;

глави от монографични сборници - 6 броя; доклади от конференции, публикувани в

пълен текст- 4  броя;  научни книги  -1 брой и глави от  научни книги и рубрики в

Червената  книга на България-  26 броя.  В този период се наблюдава и интензивна

дейност свързана с участието в проекти  (научно-приложни разработки), заявени от

МОСВ и отчетени с доклади в МОСВ-10 броя.

На основата на представената в тези научни трудове информация се очертава широкия

диапазон на   научни интереси на  Доц.  Попов,  реализирани в  разнообразни по своята

същност области на  биологичната наука:  Систематика, Биостратиграфия, Палеоекология

и  Екология  на  бозайниците;  Екология  на  съобществата  и  опазване  на  животните;

Екологичен  мониторинг;  Управление  и  поддържане  на  защитени  територии  и

Предиктивни модели в екологията.

 В тези области са реализирани и най-важните научни приноси постигнати от Доц.

Попов и които аз приемам за правилно отразени в изготвената от него справка, във връзка

с кандидатурата му за академичната длъжност „професор”.  Тази педантично изготвена
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детайлна  справка,  отразяваща самооценката  на  кандидата  за  постигнатите  от  неговата

научна  дейност  резултати,  е  разположена  върху  13  машинописни  страници  и  тя

предоставя пълноценна информация за нейната обективна оценка.  Тази информация аз

възприемам като достоверна и показваща реално получените от него резултати във всяко

едно от представените в нея научни направления.

Комплексният  анализ  на  предоставената  информация  в  документите  по  конкурса,

позволява   най-важните  научни  приноси  условно  да  се  структурират  в  две  основни

направления:  В  първото  попадат  проучвания  на  закономерностите,  определящи

съвременното пространствено разпределение на  животните  под влияние  на  локални и

глобални градиенти на факторите на средата, както и в структурата на ансамбли от близко

родствени видове; Като второто  основно направление, в което кандидатът има разработки

с приносен характер, могат да се възприемат проучванията  в областта на еволюционната

екология  съпроводени  с  конкретни  изследвания  върху  морфология,  систематика,

еволюция и палеоекология на бозайници; биостратиграфия и исторична биогеографиия.

 Детайлният анализ на приносите в  първото направление позволява те да се групират

като разширяване на научните познания върху: 

(i) Структура на съобщества от безгръбначни животни, при което са   установени видовия

състав, сезонната динамика на активността и видовото разнообразие, пространственото

разпределение, спектрите на жизнените форми и е извършен анализ на структурирането

на  съобществата  (трудове  №№  14,  41,  42,  64,  65);   идентифицирани  са  факторите

определящи  видовия  състав,  структурата  и  биоразнообразието  на  съобщества  от

бръмбари-бегачи  (Carabidae,  Coleoptera)  (42)  и  паяци  (Araneae)  (43)  в  черноморското

крайбрежие, едни от най-уязвимите от природозащитна гледна точка райони на България. 

(ii)  Структура на съобщества на бозайници при което извършените изследвания върху

съобщества от прилепи (18) екологичните ниши на отделните видове са оценени чрез

морфо-функционален  анализ  на  летателната  морфология  и  видовете  са  групирани  в

няколко гилдии, в които попадат видове, които използват хранителните ресурси по сходен

начин. Проведените изследвания на съобщества на наземни дребни бозайници, основно в

райони на  страната,  представляващи природозащитен интерес  са   с  подчертан акцент

върху проучване на промените във видовия състав, структурата и биоразнообразието в

контекста  на локални и регионални екологични градиенти с оглед идентифициране на

основни фактори, които вилият върху особеностите на съобществата и техния потенциал

за биоиндикация и мониторинг (44, 47, 54).
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(iii) Регионални изследвания за оценка на биоразнообазието и природозащитния статус на

отделни видове  бозайници в страната,  довели  до натрупването  множество актуални

данни за  тяхното  разпространение  и  екологични предпочитания  към местообитания и

тяхното състояние (21,67) позволили  да се предложат редица обобщения, които показват

конкретни закономерности в разпространението на отделни видове и пространствените

аспекти на биоразнообразието в България (21, 37, 62).

(iv) На основата на гео реферирана информация за 19 вида дребни бозайници е оценена

степента  на пригодност на местообитанието за всеки вид на територията на страната.

Проведените  изследвания  притежават  и  силно  изразено  методично  значение,  тъй  като

предоставят  допълнителен  ефективен  подход  за  мониторинг  на  разпространението  и

състоянието на местообитанията на видовете (37).

(v) Фаунистични проучвания довели до допълване на фауната на България и уточняване

разпространението на някои видове - Suncus etruscus, Pipistrellus kuhlii, Talpa levantis (15,

17, 31, 46, 51).

(vi)  Разработване   на  природозащитни   аспекти  при   изучаването  и  опазването  на

видовото разнообразие на бозайниците в рамките на отделни райони (28, 59) или цялата

страна (75, 79–81, 83–92), в рамките на което са изяснени пространствените аспекти на

диференциация на фауната на птиците в България (61).

(vii)  Систематизиране  на  данните  от  морфологията,  систематиката, екологията  и

разпространението  на  бозайниците  в  България  в  следствие  на  което  се  достига  до

изготвянето на определителни таблици, [30] и [73] даващи възможност за определяне на

бозайниците въз основа на различни системи от признаци и издаването на  съвременен

полеви определител [73].

 Във второто   направление  реализирано  в   научно  изследователска  дейност  на  доц.

Попов се изявяват приноси в областта на:

(i) Морфо-екологични и таксономични изследвания на  съвременните дребни бозайници

при  които  e:  изучавана  морфологичната  изменчивост  два  вида  от  род  Apodemus  -  A.

sylvaticus и A. flavicollis (8, 9, 16) и за които са предложени морфологични диференциращи

ключове  за  територията  на  България.  Сходен  проблем,  сложност  при  видова

диференциация,  е  разрешен  и  при  два  близки  вида  земеровки  от  род  Neomys  (56).

Изследвания в  тази  насока са  проведени и за  6-те  най-широко  разпространени видове

замеровки от родовете Sorex, Neomys и Crocidura, при което е показано, че географските
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различия при видовете от родовете Sorex и Neomys са слабо проявени, но те са много

силно изявени при видовете от род Crocidura и тези резултати са тълкувани в посока на

таксономията и систематиката на тези видове.

(ii)  Палеозоологични  изследвания  на  бозайници  при  които  на  основата  на  анализ  на

стратиграфски ансамбли от бозайници е проследена историята на фауната - през неоген (6,

13, 52, 60) и кватернер (1, 2, 4, 5, 11, 12, 19, 39, 45, 48, 50, 55, 58, 66) и е установен видовия

състав,  над  140  вида  -  плиоцен  -  ранен  плейстоцен;  над  80  вида  за  среден,  късен

плейстоцен  и  холоцен;  проследено  e  влиянието  на  палеоекологичните  промени  за

формиране на съвременния облик на фауната (30, 68,76); Описани са като нови за науката

два  вида  (45)  и  един  подвид  (52),  респективно  от  ранния  плейстоцен  и  плиоцен.

Резултатите  от  проучванията  върху  дребните  бозайници   в  седиментологична

последователност в пещерата Козарника е довело до определянето на над 62 вида дребни

бозайници  от  разредите  Eulipotyphla,  Lagomorpha  и  Rodentia;  разработената

биостратиграфия на седиментите е съпоставена с данните от палеомагнетизма и едрите

бозайници (33, 53). Предложени са методи за обективна количествена реконструкция на

палеоклиматични  параметри  през  късния  плейстоцен,  въз  основа  на  стратиграфските

изменения  в  структурата  на  фосилни  ансамбли  от  дребни  бозайници  (3,  7,  36).   На

основата  на  предпоставката,  че  значителните  изменения  в  структурата  и  екологичния

облик на фосилните ансамбли от дребни бозайници под влияние на палеоекологичните

промени  предоставят  възможност  за  биостратиграфско  разчленяне  (22-29,72)  e

разработeна локалната биостратиграфия на пещерните седименти в карстовия район на с.

Карлуково и се  изяснява тяхната хронология и история, в контекста на археологичните

проучвания  върху  палеолита  (20,  33).  Аргументираното   непрекъснато  присъствие  на

човека  в  България  (пещера  Козарника)  през  последния  1  млн.  години е  послужило  за

изясняване ролята  на  това  находище като ключово за  разбиране на  ранните стадии на

заселване на Европа от представители на род Homo (33, 53, 55). Анализът на отложенията

от  вулканична  пепел  от  Южна  Италия  и  Източна  Европа  в  биостратиграфски  и

археологичен аспект (32)  е спомогнал за датирането на горната част на секвенцията от

дребни  бозайници  в  Пещера  16  –  едно  от  най-богатите  и  представителни  за  късния

плейстоцен  палеонтологични находища в  Европа  (58).  В следствие  на  приложеното  за

първи път системно промиване на пещерни отложения през сита с минимален размер на

очите 1 мм в Югоизточна Азия установени множество видове бозайници, неизвестни за

плейстоцена и холоцена на този район (63). На основата на проучването на останките от
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бозайници  в  карстови  отложения  е  извършена   реконструкция  на  начина  на  живот  и

прехрана на древните хора (72).

(iii)  Установяване  на  закономерности  при  формиране  на  съвременната  фауна  на

бозайниците В България 

 Съпоставките на  данни и материали върху фосилните дребни бозайници (Eulipotyphla,

Chiroptera, Lagomorpha, Rodentia) e позволило да се набележат основни конкретни аспекти

на  формирането  на  съвременната  фауна  в  еволюционен  и  палеоекологичен  аспект.  На

основата  на палеоекологични реконструкции се достига до предлагане на  обяснение на

причините за формиране на плейстоценските съобщества, съставени от несъвместими от

гледна точка на съвременното им разпространение видове (5, 30, 68,76).

(iv) Приложение на интердисциплинен подход в археозоологията и археоантропологията,

довеждащ до засилване на научно образователния аспект на тези дисциплини във висшето

образование по археология (72). Основно достойнство на този принос е, че представената

взаимна обвързаност между абсолютната и относителната хронология, палеоекологията,

стратиграфията и др., е илюстрирана с конкретни примери от България (22-27, 72).

Всички посочени приноси произлизат  от съдържанието на оригиналните публикации.

Тяхната  актуалност  и  значимост  се  потвърждава  и  от  отбелязаната  от  доц.  Попов

цитируемост на неговите научни трудове; Общият брой на цитираните статии е 59. Общ

брой цитирания - 496, от които в списания с импакт фактор - 166; в книги и монографични

сборници - 69; в дисертации в България  - 24; в дисертации в чужбина - 17.

Извършеният детайлен преглед  на научната стойност на представените от д-р Попов

научни трудове ми дава основание високо да оценя техния приносен  характер.  Те се

вписват в категориите „формулиране и обосноваване на нови теория и хипотези; доказване

с нови средства на съществени нови страни на вече съществуващи научни резултати и

изказани проблеми, теории и хипотези; създаване на нови класификации и приложение на

авангардни  методи на  изследване  и  получаване  на  потвърдителни факти“.  Също така

желая да обърна внимание и на пионерния характер на редица от направените приноси в

двете  основни  направления  на  научно-изследователската  дейност  на  доц.  Попов.

Значителна  част  от  приносите  са  от  фундаментален  характер,  което  еднозначно  ги

определя като приноси с  наднационално значение.  Същевременно неговата  интензивна

дейност при разработките на проектни задания с природозащитна тематика предопределят

и тяхната висока научно-практическа стойност. 
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 Оценката  ми за личния принос на доц. Попов в съответните публикации е напълно

еднозначна - формулираните приноси и получени резултати са постигнати при неговото

съществено лично участие.  Моето становище по разпределението на авторовото участие в

съвместните публикации е, че при липса на изричен разпределителен протокол, всички

автори  имат  еднакво  участие,  като   личното  участие  на  д-р  Попов  в  съвместните

публикации  е представено не само напълно равностойно, но и е явно проявено при всеки

научен труд, което ясно се диагностицира от общата идея и взаимно свързаност  на целите

и задачите на изследванията, обединена от една обща научна цел. Тази моя убеденост се

гради и на основата на личните ми наблюдения  върху  развитието на научната кариера на

доц. Попов. 

4. Оценка  на  учебно-педагогическа  дейност  и  подготовка  на  кандидата  за  работа  с

дипломанти и докторанти.

Представените  материали,  отразяващи  учебно  преподавателската  дейност  на  доц.  Попов

показват значително разнообразие на извежданите от него лекционни курсове,  свързани с

тематиката на конкурса в различни години от неговата научна кариера и те са:  Редовен курс

“Палеозоология на гръбначните животни” в Биологическия факуртет на СУ „Кл. Охридски”

(от 1995 г.); Курс по “Кватернерна палеонтология и археозоология”, НБУ, Департамент по

археология  (1994);  Докторантски  курс  “Статистически  методи  в  екологията”,  Център  за

обучение към БАН (от 2003 г.); Редовен курс в БФ на СУ “Климент Охридски”: Математични

модели  в  екологията  (2009  –  2011).  Под  ръководството  на  д-р  Попов  са  защитени  две

доктурантури  за  присъждане  на  научна  степен  „Доктор“  и  са  разработени  35  успешно

защитени дипломни работи на студенти от СУ БФ, НБУ и Шуменски университет.‐

5. Оценка на участие и  ръководство на научно–изследователски проекти.

Приложеният  списък  съдържащ  наименованията  на  10  научно-приложни  разработки,

отчетени  с  доклади  в  МОСВ,  по  проекти,  заявени  от  МОСВ,  ме  убеждава  във  висока

професионална компетентност на д-р Попов в областта на научно- приложните изследвания и

възможността му за успешна работа в екип.

6. Оценка на научно организационен опит

Научно-организационният опит на доц. Попов се е изградил чрез  ръководство/участие в 10

проекта и извършване на рецензионна, научно-организационна и административна дейност,

детайлно  описани  в  неговите  документи  по  конкурса.  Аз  оценявам  тези  дейности  като

положителен косвен показател за качеството  на неговите  научни и организационни умения.
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8. Лични впечатления от развитието на научната кариера на кандидата 

Личните  ми  впечатления  от  д-р  Попов  датират  от  времето  на  разработката  на  неговата

кандидатска /докторска/ дисертация, която премина в Института по зоология на БАН. Още

от тези години е формирано и моето впечатление за д-р Попов, като човек, с явно изразен

стремеж за извършване на научно-изследователска дейност и силно желание  за постоянно

повишаване на своите познания  в областта на биологията.  Това мое впечатление не се е

променило и досега.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

В  материалите  представени  от  д-р  Попов  за  участие  в  конкурса,  се  съдържат

доказателства  за  неговата  възходяща  научна  кариера  и  добра  наукометрична

характеристика на извършената научна дейност. Комплексният им анализ ме  убеждава, че

той   учен  с  оригинални  научни  идеи,  които  успява   да  реализира,  както  в

изследователската си работа, така и в научно-приложната  си  дейност.  Убеден съм, че д-р

Попов притежава  своя обособена ниша в биологичните  изследвания.  

Комплексната ми оценка на дейността на доц. Попов, извършена на основата на трите

главни компонента от неговата дейност: научно-изследователска, учебно-педагогическа и

участие и ръководство на научни проекти ми позволява да направя извода, че нейните

количествени и  качествени показатели  покриват  специфичните  изисквания  на  Научния

съвет на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН за заемане на

академичната длъжност „професор”.

На  основа  на  изтъкнатите  приноси  намирам  за  основателно  да  препоръчам  на

членовете  на  Научното  жури  и  Научния  съвет  на  Института  по  биоразнообразие  и

екосистемни изследвания при БАН да бъде извършен  положителен избор и присъждане на

званието „професор”  по специалността „Зоология“ (шифър 01.06.02) на  доц. д-р Васил

Попов.

София, 15 май,  2017         Рецензент: ........................................ 

                                                                                             Проф. дбн Георги Марков


