
Становище

на акад. проф. дгмн Тодор Николов

член на Научното жури за избора на професор по научната специалност
"Зоология"  - ИБЕИ, БАН

На обявения от ИБЕИ при БАН конкурс за академичната длъжност „професор“: 
по специалност "Зоология" (шифър 01.06.02) – Д.В. бр. 7/20.01.2017 г., за 
нуждите на секция „Екология на съобществата и консервационна биология“ на 
отдел „Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология" се 
е явил един кандидат:  доц. д-р Васил Попов.

Васил Вълков Попов е роден на 11.11.1954 г. в гр. Добрич. Завършил е 
висше образование в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1979 г. с магистърска 
степен по екология. От 1979 г. работи в БАН: от начало в ИЗ, а след 2011 г. – в 
ИБЕИ: биолог-специалист (1979-1990), н.с. (1990-1996), ст.н.с. ІІ ст. (1996-2010), 
доцент (2011 – до сега). Има обр. н. ст. „доктор“ по зоология (1990). 
Специализирал е в: Полша  (Институт по експериментална и систематична 
екология, Краков; Институт по екология, Варшава) (1985) по 
Екология и палеоекология на бозайниците, и екология на съобществата; Холандия 
(1995) по опазване на екосистемите и устойчиво използване на природните 
ресурси  (Министерство на горите и природните ресурси...). 

       Основни области на научните изследвания на доц. Попов са: систематика, 
палеоекология и екология на бозайниците; екология на съобществата и опазване 
на животните; екологичен мониторинг; управление и поддържане на защитени 
територии. Предиктивни модели в екологията.

Доц. В. Попов има и активна научно-административна дейност: научен 
секретар на ИЗ (2003-2007); ръководител на секция „Екология на съобществата и 
консевационна биология“ (2010-2014); член на СНС по зоология при ВАК (1999-
2010); зам.-директор на ИБЕИ (2010-2012) и др. Той участва активно в 
национални и международни съвети, комисии и други обществени органи и 
организации като: Национален съвет по биоразнообразие (от 2009); Научно-
консултативен съвет за прилагане на Вашингтонската Конвенция (CITES) (от 
2005); Консултативен комитет на страните-членки на EUROBATS (от 2009) и др. 

Член на редакционна колегия на Acta zoologica bulgarica (от 1998).    
Има активна препователска дейност в СУ „Св. Климент Охридски“, НБУ и др. 

Под негово ръководство са защитили 35 дипломанти и 2 докторанти. Доц. В. Попов 
има активна публикационна дейност. Извън статиите, свързани с дисертацията и 
хабилитацията за доцент той представя доста широк списък на публикации: 
Публикации в специализирани научни издания от периода след хабилитиране - 
общо 62 бр., в т.ч.: монографии – 1; публикации в реферирани научни списания с 
импакт фактор – 10; в реферирани научни списания без импакт фактор – 17; глави 
от монографични сборници – 6; доклади от конференции, публикувани в пълен 
текст – 4; научни книги и глави от научни книги – 24. 

В списъка на публикации доц. Попов включва също: резюмета – 3; научно-
приложни разработки, отчетени с доклади в МОСВ — по проекти, заявени от 
МОСВ – 10; отчети по проекти – 1.
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При оформянето на това становище не съм разполагал с публикациите на 
кандидата, а само със списък. Справката с приложения списък на публикации в 
PDF e съвременна, но отнема твърде много време при разглеждане на отделните 
публикации. Поради това не мога да преценя основателността на включването на 
някои заглавия в конкурса за академичната длъжност. Напр. какво значи „глава от 
научна книга“ от 1 стр. (№№ 24 и 25) и т.н. 

Познавам много от публикациите на доц. В. Попов, те са много стнойностни, 
написани на съвременно ниво и с важни научни приноси, затова мисля, че с 
включването на „всички страници“, особено на единични страници от книги не 
показва нищо съществено от неговите научни приноси. Това по-скоро може да се 
определи като резюмирано „разпространение на научни знания“.

От публикациите на доц. В. Попов, които познавам добре, съм убеден, че 
той е специалист от високо ниво, с важни научни приноси, които са в две основни 
направления: 1. Екология на отделни видове и съобщества на съвременни 
животни, биоразнообразие, биогеография, консервационна биология и 2. 
Морфология, систематика, еволюция и палеоекология на бозайници;  исторична 
биогеографиия, еволюционна екология.

В резюмиран вид приносите могат да се представят така:
Оригинални научни приноси
В обхвата на първото направление:
1. Изучена е екологията на отделни видове (№№ 10, 34); 2. Изяснена е 

структурата  на съобщества от безгръбначни животни в различни области и 
локалитети в страната (14, 41, 42, 64, 65); 3. Осветлена е структура на 
съобщества на бозайници (18, 44, 47, 54). Установява се, че екологичните 
ниши са случайно разпределени в многомерното морфо-екологично 
пространство и че структурата на съобществата е резултат от външни 
фактори; 4. В областта на фаунистика (15, 17, 31, 46, 51) и биогеогорафията 
(21, 37, 62, 67, Г-1-11) са изяснени важни въпроси, свързани с 
разпространението на някои видове и пространствените аспекти на 
биоразнообразието, в т.ч. количествена оценка на ролята на различни фактори 
за териториалната диференциация на бозайната фауна.

В обхвата на второто направление:
1. Получени са оригинални научни резултати за изяснаване на морфо-
екологията и таксономията на съвременните дребни бозайници (8, 9, 16, 31, 56, 
В7-3); 2. Оригинални научни резултати са постигнати и при изучаването на 
палеозоологията на бозайниците. Установен е видовият състав (над 140 вида - 
плиоцен - ранен плейстоцен; над 80 вида от среднен, късен плейстоцен и 
холоцен). Въз основа на тези данни е разработена биостратиграфията на 
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седиментите, в които са намерени фосилите. Направени са биостратиграфски 
корелации с ключови находища от Европа; 3.  Изяснени са закономерностите 
при формиране на съвременната фауна на бозайниците у нас, разгледани в 
еволюционен и палеоекологичен аспект (5, 30, 68, 76). Подчертано е, че главен 
фактор, определящ еволюцията на фауната през кватернера е глобалната 
тенденция към захлаждане на климата от плиоцена до холоцена. Приносите в 
това направление представляват изключителен интерес за науката.

Научно-приложни приноси 
Доц. В. Попов има важни научно-приложни приноси и в двете 

направления на своите изследвания. Те са описани подробно в справката, 
поради което ще отбележа кратко най-съществените.

        Данните от първото направление са свързани пряко с 
природозащитата. Резултатите от второто направление дават възможност да 
се разработи биостратиграфията на широк кръг континентални отложения, 
съдържащи останки от дребни бозайници. Комбинацията между 
актуалистичните (неоекологични) и палеонтоложките свидетелства дава 
възможност за обосновани палеоекологични реконструкции на климата, облика 
на ландшафта, насоките за формирането на съвременната фауна и др. 
Подобни сведения са много полезни за широк кръг научни дисциплини, 
особено за геологията, палеонтологията, археологията, зоогеографията и др.

     С изследванията на доц. Попов са попълнени познанията за фауната на 
България; уточнено е разпространението на редица видове; осветлено е 
биоразнообразието на бозайниците и др. Редица резултати на доц. Попов, 
свързани специално с холоцена са изключително важни и за археологията. 

Високите научни постижения, които има доц. В. Попов му позволяват 
успешно да трансферира знанията пред студентите.

Обща характеристика на научната и научно-приложната дейност на 
кандидата

Доц. д-р Васил Попов е утвърден авторитетен учен с добре очертана 
тематика и приноси в широката област на екологията на съвременни животни, 
биоразнообразие, биогеография, консервационна биология; морфология, 
систематика, еволюция и палеоекология на бозайници;  исторична биогеографиия, 
еволюционна екология. Той е добре разпознаваем в научното пространство в 
широко тематично поле, което е видно и от подробната справка за цитиранията на 
неговите трудове. Има установени над 496 цитирания на общо 59 негови статии, в 
т.ч. в списания с импакт фактор - 166; в книги и монографични сборници - 69; в 
дисертации у нас - 24; в дисертации в чужбина – 17; h-индекс за периода след 
хабилитиране = 11. Показал се е и като съвременен преподавател и научен 
ръководител на дипломанти и докторанти. 

В заключение смятам, че доц. д-р Васил Вълков Попов участва в този 
конкурс като изграден и утвърден български учен, специалист в широката област 
на екологията на съвременните животни, биоразнообразие, биогеография, 
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консервационна биология; морфологията, систематиката, палеоекологията и 
еволюцията на бозайниците;  исторична биогеографиия и еволюционна екология. 
Има съвременни подходи в научните изследвания и признати научни и научно-
приложни  приноси. Това ми дава основание да препоръчам на уважаемото 
Научно жури да предложи на НС на ИБЕИ при БАН да избере доц. д-р Васил 
Вълков Попов за академичната длъжност „професор“ по научната специалност 
по специалност "Зоология" за нуждите на секция „Екология на съобществата и 
консервационна биология“ на отдел „Екосистемни изследвания, екологичен риск и 
консервационна биология"  при Института по биоразнообразие и екосистемни 
изследвания – БАН.

София, 10.05.2017 г.

Представил: 

Акад. проф. Тодор Николов, дгмн


