
С Т А Н О В И Щ Е 
 

от доц. д-р Ина Йосифова Анева,  

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания,  

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, 

определена съгласно Заповед № 75/24.09.2021 

на Директора на ИБЕИ – БАН за член на научното жури,  

относно конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“, 

по професионално направление 4.3. Биологични науки, научна специалност „Ботаника“ за 

нуждите на секция "Флора и растителност",  

отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси",  

обявен в Държавен вестник бр. 52/22.06.2021 

 

 1. Общо представяне на получените материали по конкурса 

В обявения конкурс за нуждите на секция "Флора и растителност", отдел "Растително 

и гъбно разнообразие и ресурси" е подал документи единствен кандидат – д-р Владимир 

Димитров Владимиров.  

Документите на кандидата, представени за участие в конкурса са в съответствие със 

Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България, както и с Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности в БАН и Правилника за условията и реда за придобиване 

на научни степени и заемане на академични длъжности в ИБЕИ - БАН. 

Общият брой научни публикации на д-р Владимиров в базата данни Scopus е 39, а 

кандидатът участва в конкурса с 15 научни публикации, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация (Web of Science и Scopus), извън 

хабилитационния труд, които са отразени в справката за съответствие с изискванията за 

заемане на академичната длъжност „доцент” (Показател В: 7 броя и Група показатели Г: 8 

броя). Към група показатели Г са приложени и важни за флората на България монографии 

или глави от монографии, както и видови статии за Червена книга на България, а една от 

приложените разработки е посветена на разпространението на род Sorbus в Европа, във 

връзка с издаването на Atlas Florae Europaeae. Приложени са и 4 публикации, реферирани в 

други бази данни, които отразяват част от значимите резултати в таксономията на два от 

най-сложните рода на семейство Asteraceae: Hieracium и Pilosella. Д-р Владимиров участва 
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в конкурса с 49 цитирания на 15 научни публикации, а h-индексът му, съгласно Scopus е 7, 

което потвърждава високото качество на научната продукция на кандидата. Справката за 

приносите е написана ясно и следва изискването за разпределяне на публикациите по 

показатели, като допълнително са очертани фундаменталните и научно-приложните 

приноси.  

2. Кратко представяне на кандидата 

Д-р Владимир Владимиров е завършил с отличен успех Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“, Специалност „Биология“ със специализация „Ботаника“ през 1995 г. 

Тази година защитава докторската си дисертация на тема: "Таксономично проучване на 

избрани видове от Hieracium s. str. (Asteraceae) и разпространението им в България", която 

е впечатляваща със своето високо научно ниво.  

Впечатляваща е голямата учебна натовареност, включваща упражнения и учебни 

практики по Ботаника, Фитоценология и Медицинска ботаника в Лесотехническия 

университет. В допълнение, д-р Владимиров се отличава с добрите си умения и опит в 

организирането на работни срещи и научни мероприятия, има голям опит в ръководството 

на работни пакети както на национални, така и на международни проекти.  

Познавам д-р Владимиров още от постъпването ми в ИБЕИ, като един от успешните 

колеги, с които е удоволствие да се работи, но впечатленията ми за работата с него са повече 

от съвместната ни преподавателска дейност в Лесотехнически университет през 2019 г. – 

тогава ми направи силно впечатление неговата прецизност в работата, високия 

професионализъм и отдаденост в преподаването, в познаването на всеки детайл от 

препаратите за упражненията, включително и как са подредени. 

3. Оценка на научните трудове и приноси 

Д-р Владимиров участва в настоящия конкурс с научни трудове, които покриват и 

надхвърлят необходимия минимум по ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение: по 

показател А – 50 т. от дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор“; по показател 

В – 122 т. от 6 публикации (при необходими 100 т.); по група показатели Г – 290 (при 

необходими 220 т.) и по показател Д (цитирания) – 98 т. (при необходим минимум от 60 т.). 

Тук си позволих да извадя една публикация от група показатели B (№ 1) и две – от група 

показатели Г (№№ 9 и 11), тъй като в момента, в който публикациите са излезли от печат, 

поради различни причини престижните списания (Willdenowia и Flora Mediterranea)  не са 




