
Вх. № 986-НО-05-06/22.05.2017 г.

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я

От проф., д-р Светослав Герасимов Цветков,

член на Научно жури, съгласно Заповед № 34 / 22. 03. 2017 на Директора на ИБЕИ.

Относно:   Конкурс  за  заемане  на  академичната  длъжност  „Професор“  в

професионално направление  4.3. Биологически науки,  по научната специалност специалност

"Екология и опазване на екосистемите" (шифър 02.22.01)  за нуждите на секция „Екология на

съобществата и консервационна биология“ на отдел „Екосистемни изследвания, екологичен риск

и  консервационна  биология"  на  Института  по  биоразнообразие и  екосистемни  изследвания

(ИБЕИ) при БАН, обявен в Държавен вестник,  брой 7 от  20. 01. 2017, стр. 152.

1. Общи данни за получените материали по конкурса

 Единствен кандидат, явил се за участие в конкурса, е доцент д-р Васил Вълков Попов, от

секция  „Екология  на  съобществата  и  консервационна  биология” на   Отдел  „Екосистемни

изследвания, екологичен риск и консервационна екология” в ИБЕИ, БАН.

Комплектът  представени  документи  на  хартиен  и  електронен  носител,  цитирани  в

Заявлението  на  кандидата  до  Директора на  ИБЕИ от  16  март  т.  г.,   отговарят  за  участие  в

конкурса, на  Закона за развитие на академичния състав в Република България и на Правилника

за неговото приложение  на ИБЕИ при БАН. 

Кандидатът  е  представил  за  конкурса  общо  92  научни  труда.  Според  периодите  на

кариерното развитие те се разпределят както следва:

а/  Научни  трудове,  с  които  е  получена  образователната  и  научна  степен  “доктор”  (кбн)  и

автореферат на дисертация - общо 5 бр.;

б/  Публикации,  представени  за  хабилитация  (доцент)  -  общо  24  бр.,  от  тях:  публикации  в

реферирани  научни  списания,  включени  в  “Science  Citation  Index”  –  2  бр,  публикации  в

реферирани научни с списания без импакт фактор – 10 бр., глави от монографични сборници – 2

бр., глави от научни книги – 8 бр., доклади от конференции, публикувани в пълен текст – 1 бр. 
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в/ Публикации в специализирани научни издания от периода след хабилитиране,  които  са в

обсега  на   настоящия  конкурс -  общо  62  бр.,  от  тях:   монографии  –  1  бр.,  публикации  в

реферирани  научни  списания,  включени  в  “Science  Citation  Index”  –  10  бр.,  публикации  в

реферирани научни списания без импакт фактор – 17 бр., глави от монографични сборници – 6

бр., доклади от конференции, публикувани в пълен текст – 3 бр., научни книги и глави от научни

книги – 26 бр.

Научната  продукция  на  доц.  д-р  Попов,  както  в  количествено,  така  и  в качествено

отношение е много солидна и напълно отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и на НС на ИБЕИ,

БАН за заемането на академичната длъжност „Професор“.

2. Кратки биографични данни и кариерно развитие на кандидата

От представените автобиографични данни на  доц. д-р  Васил Вълков Попов и от личните

ми наблюдения за кариерното му развитие като учен, трябва да отбележа най-същественото.

Двадесет години след неговото раждане през 1954 г., през периода 1974 – 1979 година той става

магистър по екология в БФ на СУ „Св. Климент Охридски” .  В края на 1979 г. постъпва на работа

в  Института  по  зоология,  където  работи  и  сега  като  съставна  част  на  Института  по

биоразнообразие и екосистемни изследвания / ИБЕИ / -  БАН. През 1990 г. защитава дисертация

за  образователната и  научна степен  „доктор“  по  научна специалност  зоология,  с  шифър

01.06.02.   Цялостното  му  научно  развитие –  от  биолог  специалист  до  доцент  е  свързано  с

научната проблематика на този институт -  предимно в направление – бозайници, но както се

вижда от  представените трудове се засягат и други таксономични групи животни – между които

паяци, бръмбари-бегачи, риби, птици, като обект и субект  в по-високи нива на биологичната

йерархия.  По-конкретно  научните  му  интереси  са  свързани  основно  със:   систематика,

биостратиграфия, зооценология, палеоекология и екология, екологичен мониторинг,  опазване

на  животните и техните местообитания, управление  и  поддържане на защитени територии,

биостатистика и моделиране.

 Неотменно,  в същата сфера са и специализациите и обмяната на опит:

-  през  1985  -   по   Екология  и  палеоекология  на  бозайниците,  екология  на  съобществата

(Институт  по  експериментална  и  систематична  екология,  Краков  и   Институт   по  екология,

Варшава); 
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-  през  1995  година.  –  по  опазване  на  екосистемите  и  устойчиво  използване  на  природните

ресурси  в  Министерство  на  горите,  природните  ресурси,  водите  и  риболова   на  Холандия,

Амтердам‐Хага.

Основен критерии за зрелостта на даден учен се измерва със следните 

по-важни показатели:

А-3/ Качество и количество на публикационната продукция, измерена чрез научните 

списания, в които са публикувани статиите или тяхното научно-приложно значение;

Б-4/ Оценка за нейната значимост в научната област, измерена чрез нейното цитиране;

В-5/ Участие, организация и ръководство на проблематиката в дадена област на науката;

Г-6/ Ролята му в развитието на научните кадри.

А-3 / Основни направления в изследователската работа на кандидата и 

най-важни научни приноси:

По-важните научни приноси и постижения на доц. Попов могат да бъдат представени в 

същите направления, които той е посочил в справката за най-важни научни приноси. Справката 

за научните приноси на доц. д-р Васил  Попов е представена в отделен  /13 страничен Списък/ ,

където в квадратни скоби са указани номерата на публикациите, в които са отразени съответните

приноси, а с bold са отбелязани номерата на публикациите след хабилитирането.  По този начин 

се улеснява значително ползването на този списък.

Посочените две основни взаимосвързани направления в работата му, с пояснението за

принципа, на който са разпределени публикациите, е добре обоснован, въпреки че има и други

начини  за  тяхното  разпределение.  Преди  да  пристъпи  към  конкретното  разглеждане  на

приносите по групираните статии, кандидатът /на 2 страници/ е изложил логично мотивите за

това  разпределение.   За  целта  е  достатъчно  да  посоча  само  списъка  на  осемте  групирани

статии:

- Екология на отделни видове [10, 34].  

- Структура на съобщества от безгръбначни животни [14, 41, 42, 64, 65].  

- Структура на съобщества на бозайници [18, 44, 47, 54] 

- Фаунистика [15, 17, 31, 46, 51] 

- Биогеография [21, 37, 62, 67, Г-1-11]  

- Морфо-екология и таксономия на дребни бозайници [8, 9, 16, 31, 56, В7-3] 
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- Палеозоология на бозайниците .  Проследена е  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 ]

- Формиране на съвременната фауна на бозайниците у нас [5, 30, 68, 76] 

За всяка една от статиите е направена анотация за съществените приноси, от които се

вижда биологичният смисъл за тяхната обвързаност в съответната група статии. При задълбочен

преглед на трудовете се вижда,  че цялата професионална и публикационна дейност на доц.

Попов е тематично свързана с обявения конкурс.

Б-4 / Оценка за значимостта в научната област, измерена чрез нейното

цитиране 

-    Отражение на научните публикации в литературата

Цитиранията  на  публикациите  са  огледало  за  качеството  и  значимостта  на  научната

продукция  на  даден  автор.  Според  представената  справка  от  доц.  Попов,  общият  брой  на

цитираните статии е 59, а общият брой цитирания са  496. О тях в  списания с импакт фактор  са

166,  в книги и монографични сборници – 69, в дисертации у нас – 24, в дисертации в чужбина -

17.

Цитиранията  надхвърлят  многократно   изискванията  на  ЗРАСРБ  и  на  възприетите  в

ИБЕИ критерии за заемането на академичната длъжност „Професор“ (общо 80 цитирания, от

които 40 в списания с IF).

С цел да се установи доколко публикационна дейност на доц. Попов съвпада и отговаря

на обявения конкурс за професор, заслужава да се посочат списанията, в които са цитирани

неговите трудове. Такива са:  

Списание    -    по импакт фактор в списание в годината на публикуване. IF
Science 14.12
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 9.68
Proceedings B. Published by the Royal Society 5.29
Quaternary Science Reviews 4.66
Journal of Biogeography  4.54
Molecular Phylogenetics and Evolution   4.02
Evolution 3.76
Journal of Human Evolution 3.64
Evolutionary Biology 3.48
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 3.39
Oikos 3.14 
Journal of Mammalian Evolution 2.99
Quaternary International 2.74
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Zoologica Scripta 2.36
Journal of Mammalogy 2.31
Journal of Vertebrate Paleontology  2.24
Current Anthropology 2.23
Acta Palaeontologica Polonica 1.95
Journal of Quaternary Science 1.91
Quaternary Research 1.61
Zoologischer Anzeiger 1.48
Agriculture, Ecosystems & Environment 1.44
Palaeontologia Electronica 1.41
International Journal of Speleology 1.27
Historical Biology 1.19
Geobios 1.19
Antiquity 1.06
Acta Chiropterologica 1.01
Bulletin of Geosciences 0.98
Journal Ethology 0.95
Geodiversitas 0.93
Comptes Rendus - Palevol 0.88
Mammal Review 0.78
Ornis Fennica 0.70
North-Western Journal of Zoology 0.70
Journal of Natural History 0.63
Central European Journal of Biology 0.63
Acta Theriologica 0.57
Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 0.56
Neues Jahrbuch fur Geologie und Palaontologie - Abhandlungen  0.54
Mammalia 0.53
Belgian Journal of Zoology 0.47
Quaternaire 0.45
Folia zoologica 0.36

За отбелязване е, че h-индексът,  за целия период е 13, от които за периода след 

хабилитиране е 11. Това е показател за интензитета и признанието на творчеството му след 

хабилитацията за доцент. Израз за неговата популярност в чужбина са големия брой цитирания 

от чуждестранни автори.   Само няколко примера:  

- 36  цитации на самостоятелната статия под   № 45  публикувана в Geodiversitas, Paris, 26 (3): 

403 – 491;

- 25 цитации на колективна статия под   №  55 -  публикувана в  Journal of Volcanology and 

Geothermal Research , 117, 1: 208 – 226; 

- 20 цитации на  колективният труд под   №  57, публикуван в Quaternary International, 223-224: 

стр. 94-106;

- 13 цитации на статия под   №  48  -  публикувана в British Archaeological Reports, International 

Series no. 1364. Archaeopress: Oxford; 87-103;
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- 12 цитации на статия под   №  51 -  публикувана в  Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg, 259: 79-92;

Добър национален отзвук има цитирането на  Фауна на България. т. 27. Mammalia,  Изд. 2004 – 

под  №  43  /в съавторство с Ц. Пешев и  Д. Пешев/  – 25 цитирания. В случая не са включени 

цитациите в доклади на различни по формат екологични оценки, дипломни работи и други. 

Приведените данни за цитируемостта на научните трудове на доц. Попов са неоспоримо 

доказателство за неговото присъствие в международната научна общност в сферата на 

обявения конкурс за тази професура.  

В-5 / Участие, организация и ръководство на изследванията в областта 

на науката

 Участие в научни проекти.  Внушително е участието на доц. Попов в  разработване на 

научни проекти на ИБЕИ с приложно значение - особено след неговата хабилитация за доцент. 

Той участва като експерт по бозайници, ръководител на екипи, инвентаризации, оценки, 

картиране на местообитания, разработка на методи за мониторинг на бозайници и други групи, в 

над 20 проекта като: Планове за управление, Оценки и опазване на биологичното разнообразие в

защитени територии / резервати, национални и природни паркове/ и зони по Натура 2000, както  

и ландшафти извън тях,  Възстановяване и оптимизиране на екологични мрежи, Научни основи 

за опазване и  устойчиво развитие на природни територии, под антропогенен натиск от различни 

по характер инвестиционни намерения, Национална програма за биомониторинг на България,  

Червена Книга на България и други.

Научно-организационната  и  управленска  дейност на  доц.  Попов,  /макар  и  да  не  му

основно  русло  в  работата/,  през  различно  време  се  изразява  в:  следните  ангажименти:

Член на Експертен съвет за европейска интеграция  към ОС на БАН (2005 – 2006),

Научен секретар на Институт по зоология (2003  –2007),   Ръководител  на  секция  „Екология  на

съобществата и консервационна биология”  (2010‐2014),  Заместник директор на Института по

биоразнообразие и екосистемни  изследвания (от 2010 ‐ 2012).

  Участие в научни, експертни съвети, комисии и други в областта на науката и висшето

образование у нас и в чужбина:  

Член на СНС по зоология и екология към ВАК (1999‐2010);

Участие в национални и международни съвети,  комисии,   обществени органи и организации;

Член на Национален Съвет по биоразнообразие (НСРБ),  -   консултативен орган към  МОСВ,

Консултативен съвет за прилагане на Вашингтонската Конвенция  (CITES)  при  БАН,
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Член на консултативния комитет на страните членки на EUROBATS (от 2009),

Нац. Програмен Координатор за 6‐ти тематичен приоритет на 6-та рамкова програма  на  ЕС

 Брюксел (2004 – 2006), Участие в редакционни колегии и съвети на национални, чуждестранни и

международни  научни  издания,

Член на редакционната колегия на Acta zoologica bulgarica (от 1998). 

Г-6 / Подготовка, обучение и развитие на млади научни кадри

Преподавателската му дейност се изразява в провеждане на курсове по: “Палеозоология 

на  гръбначните  животни”  в  БФ на СУ „Св.  Кл. Охридски”;

“Кватернерна палеонтология и археозоология”, НБУ  –  Департамент  по  археология;

“Статистически методи в екологията”  -  докторантски  курс  при  Център за обучение  на  БАН;

„Математични  модели  в  екологията“ -  в  БФ  на  СУ “Климент  Охридски”.

Издадени са две научни книги, написани от международни авторски колективи. В този

контекст е представена взаимната обвързаност между абсолютната и относителната хронология,

палеоекологията, стратиграфията и др., илюстрирани с конкретни примери от нашата страна [22

– 27, 72]. Тези книги се използват като учебни пособия към програмите  по археология в Нов

Български Университет.  

Доц. Попов е ръководител на  2-ма защитили  докторанта и 35 дипломанта от БАН, СУ‐

БФ, НБУ, ВПИ‐Шумен.   Тематиката е в направления, свързани с настоящия конкурс.

7. Критични бележки и препоръки

Като  слаба  страна  в  досегашната  работа  на  доц.  Попов,  намирам  недостатъчната

обвързаност на неговите изследвания с други методични подходи и направления, като например

кариосистематичните и молекулярно-генетични такива.  Тази празнота би могла да се коригира в

бъдещата му работа като професор.

Бих  препоръчал  /както  това  съм  правил  и  пред  други  колеги  зоолози/  да  инициира

учредяването на национална или международна структура по палеозоология, а защо не и в по-

широк план - по палеология,  съвместно  с ботаници и геолози.

8. Заключение

Общата оценка за цялостната дейност на доц. д-р Васил Попов недвусмислено показва,

че  кандидатура  му  за  присъждане  на  академичната  длъжност  „Професор“  е  в  обсега  на

обявената  процедура  за  професор.  Като  качество  и  количество  тя  значително  надхвърля
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изискванията на ЗРАСРБ и на Правилника за прилагането му на Научния съвет на ИБЕИ – БАН.

Научната  продукция  на  доц.  Попов,  оценена  чрез  множество  положителни  цитации  от

авторитетни специалисти в престижни научни списания и от написаното в рецензията,   ми дават

основание да дам положителна оценка, за да препоръчам на уважаемите членове на Научния

съвет на ИБЕИ - БАН да подкрепят избора на доц. д-р Васил Попов на академичната длъжност

„Професор“ в професионално направление 4.3. Биологически науки, по научната специалност

„Екология и опазване на екосистемите“.

София, 18. 05. 2017 г.

Подпис:

/проф., д-р  Светослав Герасимов/
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