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С Т А Н О В И Щ Е

от проф. д-р Цветомир М. Денчев,
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН,

по отношение на представените документи за участие в конкурс за заемане на

академичната длъжност „доцент“ по професионално направление „4.3.

Биологични науки“, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“,

за нуждите на секция „Флора и растителност“, отдел „Растително и гъбно

разнообразие и ресурси“ към ИБЕИ, БАН, обявен в Държавен вестник, бр.

86/01.11.2019 г.

За  участие в  конкурса,  в  законно обявения срок  редовни документи е
подал само един кандидат – д-р Кирил Веселинов Василев, главен асистент в
секция  „Флора  и  растителност“  към  Института  по  биоразнообразие  и
екосистемни изследвания, БАН.

Кандидатът има 4  научни  публикации във връзка с  придобиването на
образователната и научна степен „доктор“. Извън тези публикации, кандидатът
участва  в  конкурса  с  общо  28  научни  труда, които  са  разпределени  както
следва:  16 статии в списания с импакт-фактор (по Web of Science),  8 статии в
списания  с  импакт-ранг  (по  Scopus),  3 статии  в  международни  списания,
реферирани и индексирани в други бази данни и 1 глава от книга.

Кандидатът  е  покрил  минималните  национални  изисквания,  съгласно
Правилника  за  прилагане  на  ЗРАСРБ,  както  следва:  има  защитен
дисертационен труд (А); по показател B4 е посочил 4 публикации с Q1 и една с
Q3  (общо  115  т.,  с  което  надхвърля  минимума  от  100  т.),  в  допълнение  е
посочил и статии с повече от 30 съавтори (които не му носят точки, тъй като са
без писмо от оторизи-ран съавтор за потвърждаване на съществен принос на
кандидата в съответната статия, но това е коректно пояснено от д-р Василев);
по критерий Г5 е посочил необходимите статии във връзка с дисертационния си
труд,  по  Г7  има  изброени   14  публикувани  статии  по  конкурса  за  доцент,
реферирани  във  WoS и  SJR, в  квартили  Q1-Q4,  носещи  241  т.  (с  което
кандидатът надхвърля минимума), освен това, по Г8 има и публикувана глава
от книга; по критерий Д за цитирания в научни издания, представените цитати
надхвърлят изискванията.

Наукометричните данни на д-р К. Василев надхвърлят изискванията за
заемане  на  академичната  длъжност  „доцент“,  съгласно  Правилника  за
условията  и  реда  за  придобиване  на  научни  степени  и  за  заемане  на
академични длъжности в ИБЕИ.

Кандидатът  е  представил  списък  с  84  цитата в  издания,  които  са
реферирани и индексирани в WoS и SJR. 
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Приемам справката за научните приноси. Тематиката на изследванията
на д-р Василев отговаря на специалността, в която е обявен конкурса. Той има
ясно очертан изследователски профил.

Приносите му са основно в областта на фитоценологията (описани нови
синтаксони;  предложена  нова  класифицикационна  схема на  буковите  гори  в
Европа и Мала Азия; изготвена синтаксономична схема и формални дефиниции
на ксеромезофилните тревни съобщества на разред  Brachypodietalia pinnati в
Централна  и  ЮИ  Европа;  моделирано  и  картирано  разнообразие  в
съобществата на широколистните, иглолистни и склерофилни гори в Европа, на
базата  на  73  134  геореферирани  фитоценологични  описания;  изследвания
върху промените, настъпили в изоставени обработваеми земи на Балканския
полуостров;  синтаксономичен  и  екологичен  анализ  на  различни  типове
растителност,  и др.),  екоинформатиката и развитието на фитоценологичните
бази–данни, и в по-малка степен (на базата на подбраните от него трудове за
този конкурс), в областта на флористиката.

Ръководил е 9 проекта (вкл. 5, финансирани от международни източници
и 1 от Фонд „Научни изследвания“), а в 27 проекта е бил участник.

Докладвал  е  резултати  от  изследванията  си  на  58  научни  форума, с
общо  119  постера  или  доклада.  Представил  е  и  справка  за  амбициозна
преподавателска активност. 

Посочените  данни  характеризират  д-р  К.  Василев  като  учен  с  много
висока публикационна, проектна, организационна и преподавателска активност.
Цитируемостта  на  неговите  научни  трудове  показва,  че  е  високо  оценен  и
добре познат сред научната общност в неговата област.

Познавам  Кирил  Василев  от  студентските  му  години.  Той  е  отлично
подготвен, мотивиран, амбициозен и всеотдаен в работата си учен.

Изследователският профил на д-р Кирил Василев и професионалните му
и организационни умения отговарят на очакваните за кандидат за длъжността
„доцент“ по екология и опазване на екосистемите. Научноизследователската му
и  публикационна  активност,  както  и  данните  за  цитирането  на  научните  му
трудове и за участието му в научноизследователски и научно-приложни проекти
напълно  съответстват  и  дори  надхвърлят  изискванията  за  заемане  на
академичната длъжност „доцент”, съгласно Закона за развитие на академичния
състав в Република България и критериите на Научния съвет на ИБЕИ. 

Посочените  факти  ми  дават  основание  да  предложа  на  уважаемите
членове на Научния съвет на ИБЕИ да гласуват положително за заемане на
академичната  длъжност  „доцент“  по  професионално  направление  „4.3.
Биологични науки“, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“
от гл. ас. д-р Кирил Василев.

06.03.2020 г.

гр. София Подпис:

(проф. д-р Цветомир Денчев)
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