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РЕЦЕНЗИЯ 

по конкурса за академична длъжност „професор“ в професионално направление 4.3. 
Биологични науки по „Зоология“ (01.06.02) за нуждите на секция „Консервационна 
биология“, отдел „Животинско разнообразие и ресурси“, обявен в „Държавен 
вестник”, бр. 7/20.01.2017 год., с. 152 

от д-р проф. Златозар Боев, д. б. н., зав. отд. „Гръбначни животни” в Националния 
природонаучен музей при БАН 

По конкурса в законно обявения срок редовни документи е подал само един кандидат – д-р 

Васил Вълков Попов – доцент в отдел „Екосистемни изследвания, екологичен риск и 

консервационна екология“ на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания 

(ИБЕР) на БАН. Настоящата рецензия е изготвена съобразно критериите на ИБЕР. 

1. Общи данни за кариерното и тематичното развитие на кандидата

Доц. Васил Вълков Попов е роден през 1954 г. в Добрич. Целият му трудов стаж досега 

(~40 години) е преминал в БАН – ИБЕИ и един от предшествениците му – Института по 

зоология при БАН. Познавам го от 42 години, през които съм се убедил, че зоологичните 

изследвания за него са начин на живот. През 1995 г. в качеството си на рецензент по 

конкурс за научното звание “старши научен сътрудник ІІ ст. по зоология, имах 

възможност да се запозная непосредствено с част от неговите изследвания. Отличните ми 

впечатления от високия професионализъм в работата му тогава, сега се затвърждават още 

повече. Накратко – за мен явявянето му на конкурс като настоящия е закъсняло с поне 

едно десетилетие.  

В. Попов е автор на общо 106 научни публикации, но в настоящия конкурс кандидатът 

извън трудовете за хабилитирането си (1996 г.) представя 63 научни труда - всичките 
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научни публикации в печатни специализирани научни издания, 10 от които са в списания с 

Impact factor. От тях 26 са на български език, 1 – на руски, а осаналите са на английски 

език. Единадесет труда представляват видови очерци (в съавт.) - глави от колективната 

монография „Големански, В. и др. (ред.) 2015. Червена книга на Република България. Том 

2. Животни. БАН & МОСВ, София. ISBN 978-954-9746-19-8 (БАН) ISBN 978-954-8497-13-

8 (МОСВ).“  

Има 24 самостоятелни публикации. В останалите броят на съавторите достига до 20 (в 1 

резюме). Няколко от тези публикации заслужават специално внимание: Двете му 

обобщаващи монографии на национално ниво за фауната на бозайниците в страната – (1) 

Попов, В. В., Седефчев, А. 2003. Бозайниците на България. Геософт. ЕООД, 1-291 и (2) 

Пешев, Ц. Пешев, Д., Попов, В. 2004. Фауна на България. Т. 27. Mammalia. 620 с. 

Академично Издателство „Марин Дринов”. София. ISBN 954-430-860-1. Особено ценно за 

палеозоологията е и обобщението му: Попов В., Хр. Делчев. 1997. Формиране на 

съвременната фауна. с. 310-316, в: География на България. София Академично 

Издателство "Проф. Марин Дринов".  

Доц. Попов е бил ръководител или съизпълнител на 28 национални и международни 

научно-изследователски проекта с важно теоретично и практическо консервационно 

значение.  

В. Попов има и богат управленско-административен опит, заемайки редица ръководни 

длъжности като научен секретар на Института по зоология при БАН, секретар на НС на 

същия институт, ръководител на секция „Екология на съобществата и консервационна 

биология” и заместник-директор на ИБЕИ-БАН. Бил е и член на Експертния съвет за 

европейска интеграция към Общото събрание на БАН.  

И още една, немаловажна, подробност: Васил Попов има художнически талант и сам е 

илюстрирал две от най-забележителните си книги. Цветните илюстрации на бозайниците и 

повечето от щриховите рисунки, особено на черепите, на всички бозайници, са негово 

дело.  

 

2. Основни направления в изследователската работа на кандидата и най-важни 

научни приноси  
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Обособените от кандидата 2 основни научни направления: (1) Екология на отделни видове и 

съобщества на съвременни животни, биоразнообразие, биогеография, консервационна 

биология и (2) Морфология, систематика, еволюция и палеоекология на бозайници; 

биостратиграфия, исторична биогеографиия, еволюционна екология, смятам за правилно 

формулирани и напълно приемам. И двете направления изцяло попадат в научната област на 

обявения конкурс, а именно: „4.3. Биологични науки, „Зоология“ (01.06.02)“. 

Попов създава цяло ново научно направление в България – палеонтология и палеоекология 

на дребни бозайници – най-многобройната и трудна група за изучаване в палеонтологично 

отношение. „Неговата“ група включва представителите на 4 разреда бозайници –

Eulipotyphla, Rodentia, Lagomorpha и Chiroptera с важно зооценотично, ресурсно 

(ловностопанско) и консервационно значение.  

Освен съвременни и фосилни бозайници от България, В. Попов е проучвал и такива от 

Северен Виетнам и Италия. Освен върху бозайници, В. Попов има научни публикации и 

върху други групи животни – паякообразни, насекоми, лъчепери риби, земноводни, влечуги 

и птици, с което доказва, че е широкоспектърен зоолог. 

Той е открил и описал 3 нови за науката таксони – 2 фосилни вида – полевката Clethrionomys 

primitivus и мишевидния сънливец Myomimus complicidentatus и 1 фосилен подвид на 

остроухия нощник - Myotis blythi longicaninus. 

Освен палеофаунистиката (за първи път установени в страната над 140 вида бозайници), В. 

Попов има много съществен принос и в „нео“-фаунистиката, допълвайки данните за 

разпространението на редица съвременни видове бозайници у нас.  

Ентомологичните му изследванията са изцяло върху екологията на бръмбарите-бегачи 

(Carabidae) (тр. №№ 14, 41, 42, 64, 65) и въпреки, че в България има няколко специалисти 

по тях, те досега не бяха изследвани с такава задълбоченост по отношение на 

антропогенно повлияване на съобществата, екологични фактори, междувидови 

взаимоотношения и др.  

Издадената в монография на “Springer” обобщаваща статия за 93 вида наземни бозайници 

в България е първи опит за мамалио-географско райониране на страната (тр. № 62). 

3. Значимост на получените резултати  
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Трудно е да се определи дали фундаменталните приноси доминират над практико-

приложните, в изследванията на кандидата. Сред по-значимите му фундаментални 

проучвания са тези върху: (1) пространственото разпределение на животните под влияние на 

факторите на средата; (2) структурата на съобществата; (3) формирането на локални 

пространствени съобщества от животни; (4) еволюционна екология чрез аутекологични 

изследвания на базата на актуалистичния принцип в палеоекологията за палеоекологична 

интрепретация на фосилни материали; (5) палеоекологичните реконструкции на климата и 

облика на ландшафта въз основа на установените ансамбли от Micromammalia (Те са 

колкото фундаментални, толкова и приложни приноси, защото само с познаването на 

миналото, можем да определим сегашното състояние на природната обстановка, която е 

нищо друго освен едно природно наследство от отминалите времена). От такива резултати 

се ползват, както геологията, така и биогеографията, палеоклиматологията, археологията, 

палеоекологията и др.  

Първото неопровержимо доказателство за разпространението на средиземноморската 

къртица (Talpa levantis) e съобщено от В. Попов. Подобни са нещата и за още 2 други вида – 

етруската земеровка (Suncus etruscus) и средиземноморското прилепче (Pipistrellus kuhlii). 

Освен чрез тях, името на В. Попов завинаги ще остане записано в българската териология 

чрез споменатите две негови (съавт.) монографии – „Фауна“-та на бозайниците и 

издадения преди нея „Определител“ на бозайниците в България.  

В българската зоологична общност обаче, В. Попов се наложи преди всичко с 

многобройните си и задълбочени изследвания в областта на палеозоологията и по-

специално – неоген-кватернерните дребни бозайници от разредите Eulipotyphla, Chiroptera, 

Lagomorpha и Rodentia. Той е установил невероятно богато видово многообразие от 

представителите на тези групи - над 140 вида от плиоцен до ранен плейстоцен и над 80 

вида от среднен плейстоцен до късен холоцен! Заслужава да се отбележи, че не става 

въпрос само за морфологично проучване и таксономично определяне на многочислените 

(събрани на терена /често в пещерите/ лично от него!) палеонтологични находки. В. Попов 

проследава и историята и развитието на палеомикротериофауните и установява драстично 

съкращаване на видовото многообразие на изследваните групи през последния 1 млн. г. 

Особено добре това е проследено по материали от пещерата Козарника (Белоградчишко).  
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Останалите му приноси са толкова много, че стигат за участие в още поне 1 подобен 

конкурс и затова не виждам смисъл тук да ги изтъквам поотделно. Нещо повече – в 

представената „Справка за научните приноси“ (13 стр., междуредие 1,0) кандидатът доста 

подробно (и аналитично) е изтъкнал справедливо своите научни заслуги. Най-доброто 

доказателство, че в трудовете му се съдържат ценни научни резултати, е значителният (общо 

496) брой на намерените цитирания на неговите трудове. (В. Попов е привел данни само за 

цитиранията му в печатни издания, но неминуемо, той има и немалък брой цитирания и в 

електронни издания.). 

 

4. Най-значими научно-приложни постижения  

 

Оригинални научно-приложни постижения има в повечето от представените научни 

трудове. Ето накратко само някои от тях: (1) Обобщенията в национален мащаб и 

критичната оценка на статуса на 11 вида бозайници в България. Въз основа на тях са 

предложени мерки за ефективното им опазване в нашата природа. (2) Подобни са и 

неговите „научно-приложни“ разработки (в съавт.) за 9 вида бозайници (хищници и 

гризачи). (3) Разработката му (съвм. с Б. Петров) за опазване на прилепите в България. (4) 

Оценката на въздействието на факторите на средата върху обилието, популационната 

структура и разпространението на отделни видове. (5) Идентифицирането на надеждни 

признаци (измежду 50 краниометрични) за определянето на видовата принадлежност на 3 

близки вида прилепи подковоноси (Rhinolophus mehelyi, R. euryale и R. blasii) и 2 вида 

водни земеровки (Neomys fodiens и N. anomalus) и определянето въз основа на тях на 

разпространението на всеки един в страната. (6) Установяването на антропогенното 

въздействие върху съобществата на бозайниците в различни местообитания и местности в 

страната. (7) Приложението на статистически модели за картиране на разпространението 

на отделни видове бозайници в България и определянето на степента на пригодност на 

местообитанията за всеки вид на територията на страната. В трудовете му се съдържат и 

още много други приноси с практическо приложение в областта на консервационната 

биология, палеоекологичните реконструкции, определянето на десетки видове бозайници 

и мн. др.  
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5. Демонстрирани умения или заложби за ръководене на научни изследвания  

 

В. Попов е научен редактор в най-реномираното, издавано у нас (всъщност международно) 

периодично зоологично издание – Acta zoological bulgarica. С личните си качества на 

изследовател, той още преди поне 2-3 десетилетия вече бе приет като равностоен член в 

международни научни колективи в Полша, Холандия, Франция и др. Трудовете му, освен в 

България, са публикувани и във Великобритания, Германия, Полша, Румъния, Франция, 

Холандия и Чехия.  

Според мрежата „Researchgate“ има 404 цитирания, h-индекс – 11 и RG индекс – 18,27. В 

„Google Scholar“ има h-индекс 15 и 647 цитирания. Тези стойности са повече от 

показателини за преценка на неговите „умения или заложби за ръководене на научни 

изследвания“.  

6. Профил на научно-изследователската работа 

 

Профилът на кандидата е съвсем ясно очертан, както от тематиката на научните му 

трудове, тематиката на научно-ръководените дисертанти и дипломанти, така и от 

тематиката на научно-изследователските проекти. Всички те изцяло попадат в 

професионално направление "4.3. Биологически науки, научна специалност „01.06.02. 

Зоология“. 

 

7. Роля на кандидата за обучението на млади научни кадри  

Доц. д-р В. Попов е бил научен ръководител на 2 успешно защитили докторанти, както и 

на 35 дипломанти от 3 университета у нас (Софийски, Шуменски и Нов български). В тези 

университети и в Центъра за обучение при БАН е водил 4 лекционни курса в областта на 

екологията, палео- и археозоологията. Хубаво е, че част от тази информация В. Попов е 

публикувал в съответните раздели от 3 много оригинални издания на Нов български 

университет – 3 учебни пособия, съответно за (1) кватернера, (2) палеозоология (дребни 

бозайници) и (3) археозоология и археоантропология. Така обогатявайки родната книжнина в 

тази толкова слабо разработена област у нас, той доприняся в аванс и за подготовката и на 

„млади научни кадри“ и в бъдеще.  
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8. Някои бележки  

(Не са подредени по значимост)  

1. Непълно библиографиране на сочените трудове (тр. № 5, 71, 73, В-7 (1)).  

2. Сгрешени имена - „М. Карапеткива” (тр. № 71). 

3. Аз не бих включил в групата на „Научни проекти“, такива като установяването на 

състава на бозайниците в района на „проекто-ветропаркове“.  

4. По тях не може „установяването на природозащитен статус“ да се представи като 

„извършена работа“.  

5. За „научно-приложна разработка“ за видрата са номерирани с отделни номера, както 

заглавието, така и посочения линк (№№ 2 и 3).  

 

9. Заключение  

 

За още по-ясна аргументация на положителното ми становище, вж. данните от Табл. 1.  

 

Таблица 1. Основни наукометрични показатели на кандидата по конкурса 

 

 Брой 
публикации 
(извън 
дисерта-
цията) 

Брой 
публикации в 
списания с IF 
(извън 
дисертацията) 

Брой 
цитирания 
(върху цялата 
научна 
продукция) 

Брой цитирания 
в межд. издания 
с IF (върху 
цялата научна 
продукция) 

Критерии на 
ИБЕИ-БАН за 
получаване на 
академичната 
длъжност 
"доцент" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 10 80 40 

Стойности на 
кандидата В. 
Попов 

63 10 496 163 

 
Очевидно е, че по 3 от посочените 4 основни наукометрични показателя, В. Попов има 3-5-

кратно по-високи стойности, а четвъртият покрива съгласно изискванията. Въз основа на 
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изтъкнатите научни, научно-приложни и преподавателски приноси, смятам, че доц. Васил 

Вълков Попов напълно отговаря на определените критерии за получаване на академичната 

длъжност „професор” в професионално направление „ 4.3. Биологични науки по „Зоология“ 

(01.06.02)“ по Правилника за приложение на ЗРАС и може да заеме тази длъжност в 

Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН. Затова съвсем убедено 

предлагам и на членовете на почитаемия Научния съвет на ИБЕИ-БАН да гласуват с "да" 

за получаването на тази академична длъжност от кандидата.  

 

София, 06.04.2017 год. 

 

РЕЦЕНЗЕНТ:  

 

(Златозар Боев)  
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