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НАУЧНА АВТОБИОГРАФИЯ 

на доц. д-р Борис Петров Николов, 

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН 

 

 
1. Област на научна квалификация 
специалност „Зоология“ (шифър 01.06.02) – научна степен и научно звание 
 
2. Име и служебен адрес 
Борис Петров Николов 
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН, бул. Цар Освободител 
1, София 1000, България 
 
3. Дата и място на раждане – 23.09.1975 г., гр. София 
 
4. Гражданство – българско  
 
5. Семейно положение – женен, с 2 деца 
 
6. Владеене на езици 

• Английски (разбиране – С1/С1, говоримо – В1/В1, писмено – В2) 
• Руски (разбиране – С2/С2, говоримо – А2/А2, писмено – А2) 
• Френски (разбиране – А2/В1) 

 
7. Образование, научни степени и звания 
Висше образование 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 1998 г., магистър, специалност 
„Зоология на гръбначните животни и антропология“. Тема на дипломната работа: 
„Проучвания върху биологията на червеногърбата сврачка (Lanius collurio Linnaeus, 
1758) (Aves, Passeriformes)” под ръководството на проф. д.б.н. Димитър Нанкинов 
 

Научна степен 
Институт по зоология – БАН, 2006 г., ОНС „Доктор“, Тема на дисертацията: 
„Сврачките (сем. Laniidae) (Aves: Passeriformes) в България – разпространение, 
гнездова биология и миграции“ под ръководството на проф. д.б.н. Димитър 
Нанкинов 

 
Научно звание 

Институт по зоология – БАН, 2010 г., старши научен сътрудник II степен 
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Специализация 

Международен център за изучаване на птиците в гр. Ейлат, Израел (март-юни 2007 
г.) 

 
8. Заемани длъжности до момента (къде, срок) 

• 2003-2007 г.: специалист биолог, Българска орнитологическа централа, Институт 
по зоология-БАН 

• 2007-2010 г.: научен сътрудник I степен, Българска орнитологическа централа, 
Институт по зоология-БАН 

• 2010 – досега: научен сътрудник II степен/ Доцент, Ръководител на Българска 
орнитологическа централа, Институт по зоология-БАН/ ИБЕИ – БАН  

• 2019 – досега: ръководител на секция "Биоразнообразие, популационна 
биология и ресурси от гръбначни животни", ИБЕИ – БАН 

 
9. Месторабота и длъжност 

• Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН (ИБЕИ-БАН), 
бул. Цар Освободител 1, София 1000, България 

• Доцент, ръководител на изследователска група „Българска орнитологическа 
централа“ и секция "Биоразнообразие, популационна биология и ресурси от 
гръбначни животни", ИБЕИ – БАН 

 
10. Научна и преподавателска дейност 
Научно-изследователски проекти 
 

Период  Позиция  Проект, финансова институция  
2021-2023 г. Ръководител Дистанционен многопараметричен 

мониторинг на представителни елементи от 
биологичното разнообразие на о-в 
Ливингстън, Антарктика; Национален център 
за полярни изследвания към СУ "Св. Климент 
Охридски" (МОН) 

2020-2022 г. Експерт 
орнитофауна 

Идентифициране, оценка, споделяне и 
разпространяване на добри практики за 
хуманно управление на инвазивни чужди 
видове; Европейска комисия 

2020-2022 г. Експерт 
орнитофауна 

Надграждане на разпределена научна 
инфраструктура „Българска мрежа за 
дългосрочни екосистемни изследвания” (LTER-
BG); Национална пътна карта за научна 
инфраструктура, MOН 

2019-2022 г. Автор на 25% от 
видовите очерци 

Атлас на миграциите на птиците в Европа; 
Конвенция за мигриращите видове животни/ 
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Европейски съюз за опръстеняване на птиците 
(EURING) 

2015-2017 г. Експерт 
орнитофауна 

Подобряване на Информационната система 
към Националната система за мониторинг на 
биологичното разнообразие (IBBIS); ИАОС/ 
финансов механизъм на Европейското 
икономическо пространство 

2015-2017 Експерт 
орнитофауна 

Мрежа за инвазивни чужди видове в 
Югоизточна Европа – средство в подкрепа на 
управлението на чужди видове в България 
(ESENIAS-TOOLS); ИАОС/ финансов механизъм на 
Европейското икономическо пространство 

2013-2016 г. Участник Европейска мрежа за инвазивните папагали: 
изучаване динамиката на инвазия и рисковете 
за селското стопанство и обществото 
(ParrotNET). ESSEM COST Action ES1304. Проект 
към ЕС. 

2012-2015 г. Ключов експерт Многофункционално стопанисване на горите в 
планински територии на Европа (ARANGE); 
Институт за гората – БАН / 7-ма РП 

2011-2012 г. Експерт 
орнитофауна 

Роля на мигриращите птици и техните 
кърлежи в разпространението на някои важни 
от медицинска гледна точка зоонозни 
патогени по Източноевропейския миграционен 
път; Институт по микробиология – БАН/ 
Институт Пастьор (Париж, Франция) 

2010 г. Експерт 
орнитофауна 

Картиране на находища и оценка на 
популацията на редки защитени видове птици 
(T. urogallus, B. bonasia, A. funereus, G. 
passerinum, P. tridactylus, D. martius, P. canus, D. 
leucotus, S. rusticola) в обхвата на планираните 
ски-зони: 1/ Паничище–Езерата–Кабул, 
Искровете–Говедарци–Мальовица, Картала и 
Супер Боровец, разположени  на територията 
на ЗЗ „Рила” по Директивата за птиците и 
ОВМ „Рила”; 2/ Супер Перелик и Сютка, 
разположени на територията на ЗЗ „Родопи – 
Западни” по Директивата за птиците и ОВМ 
„Западни Родопи”; Българска Фондация 
Биоразнообразие 

2009-2011 г. Ключов експерт Състояние и перспективи на популацията от 
обикновен кестен (Castanea sativa Mill.) в 
Беласица: адаптация към климатичните 
промени; поддържане на биологичното 
разнообразие и устойчиво стопанисване на 
екосистемите; EEA & Norway Grants (Институт 
за гората – БАН) 
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2006 г. Експерт 
орнитофауна 

Ловният сокол (Falco cherrug) в Югоизточна 
Европа – изследване и опазване; International 
Wildlife Consultants (IWC) / Environmental Agency 
of Abu Dhabi (EAD) 

2003-2007 г. Експерт 
орнитофауна 

Изследване на електро-акустични 
въздействия върху птици;  МОН 

2002-2003 г. Ръководител Мониторинг и мерки за опазване на сврачките 
(Laniidae) (Aves, Passeriformes) в България; МОН 

1998-1999 г. Координатор за 
Българската 
орнитологическа 
централа 
(Институт по 
зоология, БАН) 

Проект за изследване и опазване на царския 
орел (Aquila heliaca) в България; МОСВ 

1999 г. Ръководител  Проект за изследване на пернатоногата 
кукумявка (Aegolius funereus) на Витоша към 
Национално Управление по горите, ДПП 
“Витоша” 

 
 
Преподавани курсове и упражнения;  
Ежегодни лекции и полеви обучения в рамките на Школата по орнитология и 
природозащита “Проф. Димитър Нанкинов“ след 2008 г., ръководена на доброволни 
начала от Българската Орнитоцентрала от 1988 г. досега. 
 
Докторанти 
 

Период  Учебно 
заведение  

Ръководство на докторанти  

2014-2022 г. 
(защитена 
дисертация) 

ИБЕИ-БАН Надежда Джоргова: задочен докторант по 
научна специалност „Екология и опазване на 
екосистемите“ (шифър 02.22.01) 

2014- ИБЕИ-БАН Радослав Станчев: задочен докторант по 
специалност „Зоология“ (шифър 01.06.02) 

2016- ИБЕИ-БАН Марта Димитрова: редовен докторант по научна 
специалност „Екология и опазване на 
екосистемите“ (шифър 02.22.01) 

2019- ИБЕИ-БАН Лиляна Василева: редовен докторант по научна 
специалност „Екология и опазване на 
екосистемите“ (шифър 02.22.01) 

2022- ИБЕИ-БАН Кристина Панова: редовен докторант по научна 
специалност „Екология и опазване на 
екосистемите“ (шифър 02.22.01) 
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2022 -  НПМ-БАН Асен Игнатов: докторант на самостоятелна 
подготовка, специалност „Зоология“ (шифър 
01.06.02) 

 
11. Публикационна дейност, цитати 
Научни публикации 
Обобщени данни (подробен списък е приложен в отделен файл): 

• Автореферат: 1 
• Статии в издания, индексирани в Web of Science & Scopus – 14 
• Статии в чуждестранни списания, неиндексирани в Web of Science & Scopus – 24 
• Статии в български списания, неиндексирани в Web of Science & Scopus – 10 
• Статии в тематични сборници/ научни съобщения в чужбина – 85 
• Статии в тематични сборници/ научни съобщения в България – 22 
• Научни книги – 3 

ОБЩО – 159 
Цитати  
315 цитирания, 52 цитирани публикации (подробен списък приложен в отделен файл) 
 
12. Научно-приложна дейност 
 

Период  Позиция  Проект, финансова институция  
2022 г. Експерт 

орнитофауна 
“Стратегия за опазване на биологичното 
разнообразие на Столична община до 2030 г. и 
План за действие за опазване на биологичното 
разнообразие на Столична община до 2030 г.“; 
Столична община 

2021-2023 г. Експерт 
орнитофауна 

Разработване на специфични и подробни 
природозащитни цели на ниво защитена зона 
за 22 защитени зони от мрежата натура 2000 
в България; МОСВ 

2021 г. Експерт 
орнитофауна 

Опазване на трипръстия кълвач в ДГС 
„Борино“; WWF-Швеция („ПИ ДИ ЕМ Сървисис” 
ООД) 

2021 г. Експерт 
орнитофауна 

Разработване на специфични и подробни 
природозащитни цели на ниво защитена зона 
за петнадесет зони от екологичната мрежа 
Натура 2000 в България; ПУДООС 

2020-2022 г. Експерт 
орнитофауна 

Идентифициране, оценка, споделяне и 
разпространяване на добри практики за 
хуманно управление на инвазивни чужди 
видове; Европейска комисия 

2020 г. Експерт 
орнитофауна 

Анализи и проучвания на видове и природни 
местообитания, предмет на докладване по чл. 
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17 от Директивата за местообитанията и 
чл. 12 от Директивата за птиците; ИАОС 

2020 г. Експерт 
орнитофауна 

Пилотно разработване на специфични и 
подробни природозащитни цели на ниво 
защитена зона за зони от екологичната 
мрежа Натура 2000 Драгоман и Раяновци; 
МОН, Национална научна програма "Опазване 
на околната среда е намаляване на риска от 
неблагоприятни явления и природни бедствия" 

2019 г. Експерт 
орнитофауна 

План за управление на защитена местност 
„Чокльово блато“, с. Байкалско, Община 
Радомир; Община Радомир 

2019 г. Експерт 
орнитофауна 

Изготвяне на национален доклад за 
инвазивните чужди видове по чл. 24 (1) на 
Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 
година относно предотвратяването и 
управлението на въвеждането и 
разпространението на инвазивни чужди 
видове за периода 2015-2018 г; МОСВ 

2019 г. Експерт 
орнитофауна 

Мониторинг на застрашени, редки и уязвими 
растителни и животински видове и 
съобщества в Лозенска планина; Столична 
община 

2018-2023 г. Експерт 
орнитофауна 

ННП Опазване на околната среда и намаляване 
на риска от неблагоприятни явления и 
природни бедствия. РП.I.7. Биоразнообразие, 
екосистемни функции и качество на 
жизнената среда. РП.I.7.3. Задача 3: 
Разработване на национална система за 
ранно откриване и предупреждение за чужди 
видове; МОН 

2014 г. Експерт 
орнитофауна 

План за управление на резерват „Тисата”; ДНП 
„Пирин” („ПИ ДИ ЕМ Сървисис” ООД) 

2014 г. Експерт 
орнитофауна 

Изготвяне на документация за обявяване на 
Национален парк „Българско Черноморие; 
МОСВ 

2013-2014 г. Експерт 
орнитофауна 

Проучвания на разпространението и 
численосттта на гнездящите видове птици в 
България; ИАОС (МОСВ) 

2013-2014 г. Експерт 
орнитофауна 

Mерки за възстановяване и поддържане на 
биотични компоненти на територията на ПП 
"Сините камъни", задача «Инвентаризация и 
предприемане на мерки за опазване на 
нощните грабливи птици: бухал (Bubo bubo), 
чухал (Otus scops), забулена сова (Tyto alba), 
горска ушата сова (Asio otus), горска улулица 
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(Strix aluco), уралска улулица (Strix uralensis), 
пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), 
домашна кукумявка (Athene noctua) на 
територията на Природен парк „Сините 
камъни“; ДПП „Сините камъни“/ ДЗЗД 
„Обединение Кутелка“ 

2011-2012 г. Участник Развитие на научния потенциал в областта 
на фаунистичното разнообразие и опазването 
на природната среда; МОНМ 

2010 г. Експерт 
орнитофауна 

Анализ и оценка на територията на 6-те 
орнитологично важни места (ОВМ), обект на 
процедура по нарушение; МОСВ 

2007-2008 г. Експерт 
орнитофауна 

Оптимизация на екологичната мрежа НАТУРА 
2000 и научни основи за нейното устойчиво 
развитие; МОСВ 

2005-2007 
(2012) г. 

Автор и съавтор 
на видовите 
очерци за 11 
вида птици 

Червена книга на Република България. Том 2: 
Животни; МОСВ (ИБЕИ-БАН) 

2005 г. Експерт 
орнитофауна 

НАТУРА 2000 в България – участие на 
обществеността; CEIE–PIN/ MATRA 

2003-2004 г. Старши експерт 
в Работна група 
“Фауна” 

Опазване на видовете и хабитатите в 
България. Сближаване с Европейския съюз. 
Полеви инвентаризации на фауната в 
потенциални места по НАТУРА 2000 в 
България; DANCEE/ МОСВ 

 
13. Участие в научни съвети и научни експертни комисии 

• 2011 – досега: Междуведомствена координационна експертна група по 
Конвенцията по биологично разнообразие към МОСВ 

• 2015 – досега: Научна консултация към МОСВ по Конвенцията за международна 
търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES)  

• 2017: Междуведомствена работна група „Защитени видове“ по Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (МРРБ) 

• 2018 – досега: Междуведомствена работна група, координирана от МОСВ/ ИАОС 
за изготвяне на „Нац. доклад "Околна среда" 

• 2019 – досега: Научна консултация към МОСВ по Конвенцията за мигриращите 
видове (Бонска конвенция)  

 
14. Членство в международни и национални професионални научни асоциации, 
федерации, дружества и др. 

• Европейски съюз за опръстеняване на птиците (EURING) – член на Борда и 
ковчежник 2014-2019 г. 

• Африканско-европейска секция на Международната работна група по сврачките 
• Съюз на европейските орнитолози 
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• Група за изучаване на мигриращите сухоземни видове птици 
• Дружество по био-логинг  
• Ирански съвет за редките видове птици (2017 – досега) 
• Студентско членство към Купърското орнитологическо дружество, САЩ (2004-

2005) 
 
15. Експертна дейност 
Членство в редколегии на научни списания 

• 2008 – досега: Podoces 
• 2016 – досега: Acta Zoologica Bulgarica 
• 2022 – : Frontiers In Bird Science 

Експертизи, становища 

• Множество експертизи и становища за МВР, МОСВ и неговите регионални 
структури (РИОСВ), Български пощи, общини и за инвестиционни предложения 

Рецензии 

• Изготвяне на поне 40 рецензии на научни статии в 21 международни и 
национални научни списания 

• Изготвяне на една рецензия на монография в чужбина (изд. De Gruyter) 
• Изготвяне на 9 рецензии по процедури за придобиване на научна степен и научно 

звание 
Консултантска дейност 

• Консултантска дейност при превода на над 300 научно-популярни филма за 
телевизионните канали National Geographic и NG Wild в България 

• Консултантска дейност при изготвянето на 7 научно-популярни филма 
• Консултантска дейност при превода на редица книги на биологична тематика – 

популярни, детски, енциклопедии и др. 
 
16. Административно – управленски опит 

• 2010 – досега: ръководител на ИГ „Българска орнитологическа централа“, ИБЕИ 
• 2011 – досега: Комисия по издателската дейност на ИБЕИ 
• 2018 – досега: Председател на Общото събрание на учените на ИБЕИ 
• 2019 – досега: Ръководител на секция "Биоразнообразие, популационна 

биология и ресурси от гръбначни животни", ИБЕИ 
• 2019 – досега: член на Научния съвет на ИБЕИ 

 
 
 
 
ноември 2022 г.      Подпис:  

София         (доц. д-р Борис Николов) 


