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СТАНОВИЩЕ

от

проф. НИКОЛАЙ Б. СПАСОВ

(Национален природонаучен музей при БАН)

ОТНОСНО: оценка на кандидатурата на доц. Васил Попов в конкурса за академичната 

длъжност „ПРОФЕСОР” по научната специалност „Зоология”, обявен от ИБЕИ-БАН в 

Държавен вестник брой 7 от 20.01.2017  г.

Познавам  доц.,  д-р  Васил  Попов  още  от  времето,  когато  той  започна  работа  в

Института по зоология на БАН (сега част от ИБЕИ-БАН). Изследователските ни кариери

практически  почти  съвпадат  по  време,  също  и  по  място,  а  областите  на  научните  ни

интереси се припокриват в не малка степен. Това ми дава основание да мисля, че познавам

достатъчно  добре научния път на  Васил Попов,  неговото  развитие на  учен и  неговите

приноси.  

Сред колегите си д-р Васил Попов се ползва с репутацията на ерудиран зоолог и

много  добър  специалист.  Мога  да  кажа  от  лични впечатления,  че  неговите  трудове  по

палеонтология на  Micromammalia са  добре известни на  широк кръг  специалисти извън

страната. 

Смятам,  че  д-р  Попов  има  безспорни  приноси  в  областта  на  екологията  на

съвременните животни (различни групи гръбначни и безгръбначни) и консервационната

биология,  както  и  в  областта  на  палеозоологията  (широк  спектър  от  направления  в

областта  на  систематиката  на  дребните  бозайници,  зоогеографията,  биохронологията  и

палеоекологията на изкопаемата фауна от Micromammalia). Нещо повече, бих отбелязал, че

Васил Попов е  създател  на  направление в  нашата  зоологична наука  –  изследването  на

фосилната фауна на дребните бозайници. Това е направление широко развито в редица

европейски  страни  и  имащо  важно  значение  за  биохронологията  и  за  разбиране

еволюцията  на  изкопаемите  фауна  като  цяло,  както  и  на  промените  на  природната

обстановка. Той е описал два вида фосилни гризачи, а между сериозните му постижения са

съавторството във фауна на България - томът „Бозайници“ и участието със самостоятелна
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глава в тома,  издаден от  Springer (2007) и посветен на екологията и зоогеографията на

България.  

Прави впечатление широтата  на  научните интереси и  изследвания на  кандидата:

както  в  областта  на  систематиката  и  фаунистиката  на  дребните  бозайници,  така  и  в

палеозоологията,  археозоологията,  и  екологията  (от  проучване  на  екологията  на

съобщества  на  безгръбначни  до   съобществата  на  фосилните  гризачи,  насекомоядни  и

прилепи). Особен белег на изследователската му компетентност са професионалните му

познания по статистика и компютърно моделиране, с които се отличават изследователските

и приложните му трудове. 

Тук  е  мястото  да  се  отбележат  и  приложните  му  приноси  в  областта  на

консервационната биология – участие като експерт или като ръководител на едно или друго

ниво   в  28  проекта   и  в  подготвянето  на  11  официални  доклада  с  природозащитна

насоченост.

Наукометричният анализ на кандидата (според критериите на НС на ИБЕИ) показва,

че  той  напълно  покрива  и  в  повечето  случаи  подчертано  надскача  наукометричните

изисквания: Броят на статиите с импакт фактор не впечатлява особено –  10 публикации

след предишната хабилитация (при критерий – мин.  8,  в случай като неговия,  когато е

представена  монография).  За  сметка  на  това  общият  брой  публикации  (62  извън

предишната  хабилитация,  при  минимален  критерий  в  този  случай  –  15  публ.)  е

внушителен. Дори общия брой на статиите да бъде малко намален ( поради това, че според

някои атестационни критерии на  посочения научен съвет,  няколко статии от  Червената

книга  на  България  трябва  да  се  броят  за  една),  то  броят  на  научните  публикации

няколкократно надвишава необходимия, според посочените изисквания, минимален брой

статии. Броят на цитиранията на трудовете на Васил Попов е също внушителен – 496 (166

в издания с импакт фактор) при минимален критерий – 80 (и съответно – 40). 

Заемането  на  академичната  длъжност  „Професор”  изисква  и  нужния  обем

преподавателска дейност, критерий на който доц. В. Попов също отговаря напълно: от 1995

г. до момента той е водил 4 различни вида курсове в СУ „Св. Климент Охридски“, в НБУ и

в Центъра за обучение при БАН. Бил е ръководител на двама защитили докторанти.

2



ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  Както  личи  от  изложеното  по-горе,  кандидатът  „покрива”  изцяло

изискванията  на закона и на вътрешноинститутските правила за заемане на длъжността

«Професор». Нещо повече, кандидатурата му изпъква сред редица други по специалността

Зоология  от  последните  години.   Научната  му  биография  убеждава  с  безпорните  и

разностранни приноси, с  професионалната  зрялост, с изследователски размах и обем, че

кандидатът има нужните качества за заемането на посочената длъжност.  Като имам пред

вид всичко изтъкнато по-горе,  съм готов да гласувам за присъждането ù на доц. Васил

Попов.

25.05.2017, София

Проф. Николай Спасов
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