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СТАНОВИЩЕ
от проф. д-р Снежана Грозева

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ)-БАН,
член на Научно жури, назначено със заповед № 34/22.03.2017г.
по конкурса за професор по специалност Зоология (01.06.02) 

за нуждите на секция "Екология на съобществата и консервационна биология", 
отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология"на ИБЕИ-

БАН, ДВ, бр. 7/20.01.2017г.

В  конкурса  за  доцент  по  специалност  Зоология  доц  д-р  Васил  Вълков  Попов  е

единствен кандидат и е представил всички необходими документи.

Оценка на научно-изследователската дейност на кандидата

Научни и научно-приложни приноси. 

Научните интереси и постижения на д-р Попов са в областта на наземната рецентна и

фосилна  фауна  и  са  свързани  с  разнообразни  и  многостранни  аспекти  на  изследване  на

видове  и  съобщества  от  безгръбначни  и  гръбначни  животни,  включително  и  такива  с

консервационно значение. Те не биха били възможни без отличната методична подготовка,

владеенето  на  набор  от  статистически  похвати,  както  и  разработването  и  прилагането  от

кандидата на нови методологични подходи за решаване на научните проблеми, върху които е

фокусиран. Трябва да се подчертаят приносите в изучаване структурата и пространственото

разпределение  на  комплексите  от  насекоми  и  дребни  бозайници  с  анализ  на  фактори  и

процеси,  които ги обуславят и обясняват.  Това позволява да бъдат установени и обяснени

сложни конкурентни взаимоотношения и ролята им за обособяване на съвременната фауна.

Поради  ограниченията  в  обема,  няма  възможност  за  споменаване  дори  на  най-важните

приноси на кандидата,  резултат от многогодишен прецизен труд и пълно посвещаване на

работата. Все пак, бих искала да спомена реконструкцията на древните климати в България и

съседни територии и възможностите, които дават изследванията на д-р Попов за разкриване

важни страни от най-старата човешка история.

Цялостната ми оценка за научните постижения на д-р Попов е положителна и много

висока.

Приемам справката за приносите.

Публикационна активност. 

Към автореферата и четирите публикации, свързани с докторската дисертация, и 24-те

публикации  за  хабилитиране,  кандидатът  представя  общо  62  научни  труда,  обект  на

настоящия конкурс, от тях една монография, 10 статии, две от които под печат, в списания с



импакт фактор (IF), 14 книги и глави от книги и 26 очерци за видове в Червената книга на

РБългария, 17 статии в реферирани списания без  IF и 6 в тематични сборници, както и 4

доклада от конференции, отпечатани в пълен текст. Важно е да се отбележи, че в по-голямата

част  от  тези  публикации  (71%)  кандидатът  е  водещ  или  единствен  автор.  Броят  на

публикуваните  трудове  след  хабилитирането  характеризира  д-р  Попов  като  много

продуктивен изследовател.

Макар и извън строго научната рамка, трябва да се споменат и публикуваните доклади

относно  9  целеви  вида  в  Natura  зоните,  както  и  докладът  за  няколко  групи  животни  в

кестеновите гори от планината Беласица.

Цитирания. Повече  от  2/3  от  статиите  на  доц.  Попов са  били цитирани от  други

автори. Списъкът на цитиранията съдържа почти 500 позовавания, от които повече от една

трета (166) са в списания с IF, 289 са в статии, публикувани в международни и национални

издания,  обзорни  трудове  и  41  -  в  дисертации.  Големият  брой  позовавания  на  научните

разработки на кандидата са доказателство за голямата значимост на неговите изследвания,

като далеч са надхвърлени изискванията за професор.

Участие в научни форуми у нас и в чужбина.

Кандидатът  е  представил  свои  изследвания  на  3  национални  и  4  международни

научни форуми.

Ръководство но проекти

Голям дял в работата  на доц. Попов през последните години заема участието му в

голям брой –38 научно-приложни проекта като ръководител на екипи, технически директор,

ключов експерт,  експерт бозайници,  експерт  статистика.  Тези проекти,  освен важното им

значение  за  природозащитната  практика,  са  допринесли  съществено  за  допълване  и

разширяване  информацията  за  разпространението  и  екологията  на  голям  брой  животни,

особено на такива с консервационно значение.

Научно-организационна и експертна дейност

Кандидатът е бил член редица съвети, комисии и органи за управление (Експертен

съвет за европейска интеграция (ЕСЕИ) към Общото Събрание на БАН, научен секретар на

ИЗ, секретар на НС на ИЗ, член на СНС по зоология и екология при ВАК,  ръководител на

секция  „Екология на  съобществата  и консервационна биология” и заместник директор на‐

ИБЕИ и др.). 

Понастоящем е ръководител на ИГ „Екология на съобществата“. Дългогодишен член е

на редакционната колегия на сп. Acta zoologica bulgarica.

Член  е  на  Национален  Съвет  по  биологично  разнообразие  (НСРБ),  Научно‐

консултативен  съвет  за  прилагане  на  Вашингтонската  Конвенция  (CITES),  Консултативен

комитет на страните членки на EUROBATS. 



Тази дейност го представя като високо ценен експерт и ръководител.

Преподавателска дейност 

Доц.  Попов  има  важен  принос  в  подготовката  и  обучението  на  научни  кадри.

Впечатляващ е броят на защитилите дипломанти (35) от 3 ВУЗ, под негово ръководство са

защитили двама докторанти.  Д-р Попов има дългогодишна практика като университетски

преподавател в СУ, БФ и НБУ, както и титуляр на един от най-посещаваните докторантски

курсове в направлението Биоразнообразие,и биоресурси и екология към Центъра за обучение

на БАН.

Профил на научно-изследователската работа

Научната  дейност  и  продукция  на  Васил  Попов  го  характеризират  като  изявен

специалист зоолог по рецентна и фосилна фауна и еколог с широк профил и компетентност, с

експертиза  в  областта  на  статистиката,  палеоеволюцията,  биостратиграфията,

консервационната биология. 

Лични впечатления

Познавам  доц.  Попов  още  от  аспирантските  си  години  и  винаги  съм  била  силно

впечатлена  от  неговата  интензивна  и  многостранна  дейност,  от  неговите  задълбочени

познания  и  капацитет,  аналитични  оценки  и  конструктивни  предложения  по  всички

обсъждани проблеми.

Заключение

Доцент  д-р  Васил  Попов  напълно  покрива  и  надвишава  изискванията  за  заемането  на

академичната  длъжност  „доцент”  съгласно  Закона  за  развитие  на  академичния  състав  в

България,  както  и  Критериите  на  Научния  съвет  на  ИБЕИ –  БАН,  а  именно:  защитена

докторска степен, научна продукция от 62 труда (10 статии в списания с IF), 496 цитирания

(166  в  списания  с  IF),  ръководство  и  участие  в  голям  брой  научно-приложни  проекти,

активна  експертна,  научно-организационна  и  педагогическа  дейност,  двама  защитили

докторанти.  Значимите  научни  и  научно-приложни  приноси  в  областта  на  зоологията,

екологията,  палеонтологията  са  безспорни  и  са  представени  по  убедителен  начин.  Като

оценявам  високо  задълбочената  и  разностранна  научна  дейност  на  доц.  Попов,  давам

положително  мнение  за  неговата  кандидатура  за  академичната  длъжност  „професор”  и

препоръчвам на НС на ИБЕИ да избере доц. д-р Попов на тази длъжност. 

 

Проф. д-р Снежана Грозева, 

член на НЖ:


