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НАУЧНА АВТОБИОГРАФИЯ 

1. Област на научна квалификация 

Научна област: Биологически науки 

Специалност: Биология 

Специализация: Ботаника 

 

2. Име и служебен адрес 

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ВЛАДИМИРОВ 
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания 

Българска академия на науките 

Ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 23 

1113 София, България 

e-mail: vladimir_dv@abv.bg 

тел.: 0889 639544 

 

3. Дата и място на раждане 

07 август 1972 г., с. Стубел, обл. Монтана 

 

4. Гражданство 

Българско 

 

5. Семейно положение 

Женен, с едно дете 

 

6. Владеене на езици 

Английски – Писмено и говоримо (C1) 

Руски – писмено , говоримо (A1), разбиране (B1) 

 

7. Образование, научни степени и звания (къде, кога, тема на дисертациите) 

1990 – 1995 г. Висше образование – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 

Биологиески факултет, специалност „Биология“, специализация „Ботаника“ 

Тема на дипломната работа: „Флорогенетичен анализ на локалната флора в горното 

поречие на р. Лом“ (1995 г.) 

 

2021 г. – образователна и научна степен „Доктор“ 

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН 

Тема на дисертацията: „Таксономично проучване на избрани видове от род Hieracium s.str. 

(Asteraceae) и разпространението им в България“ (2021 г.) 
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8. Заемани длъжности до момента (къде, срок) 

2021 – до сега  
 

Доцент 
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания 
Българска академия на науките 
ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 23 
1113 София 
http://www.iber.bas.bg/  
 

2019 – 2021 
 

Асистент 
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания 
Българска академия на науките 
ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 23 
1113 София 
 

2018 г. – 2020 г. 
 

Асистент 
Лесотехнически университет  
гр. София 1797, бул. „Климент Охридски“ №10,  
https://ltu.bg/  
Упражнения и учебни практики по Ботаника, Фитоценология и 
Медицинска ботаника 
 

2010 г. – 2019 г. 
 

Главен асистент 
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания 
Българска академия на науките 
ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 23 
1113 София 
 

2001 – 2010 г.  
 

Научен сътрудник III-I ст. 
Институт по ботаника, БАН 
ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 23 
1113 София 
 

1998 – 2001 г. 
 

Редовен докторант 
Институт по ботаника, БАН 
ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 23 
1113 София 
 

1996 – 1998 г. 
 

Специалист – биолог 
Институт по ботаника, БАН 
ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 23 
1113 София 
 

 

9. Месторабота и длъжност 

Институт по биоразнообразие и екосистмни изследвания 

Българска академия на науките 

Длъжност: Доцент 

http://www.iber.bas.bg/
https://ltu.bg/


3 
 

 

10. Научна и преподавателска дейност 

10.1. Изследователски проекти, които кандидатът е ръководил и в които е 

участвал 

Ръководител или участник в общо над 90 научни и научно-приложни проекти и 

индивидуални грантове (ръководител – на 21 проекта; участник – в 71 проекта) 

Основен инициатор и автор на няколко проекта за развитие на научно-изследователската 

инфраструктура в бившия Институт по ботаника – БАН (създаване на Лабораторията за 

молекулярни изследвания и течна цитометрия; принос към осъвременяване на 

апаратурата в Цитотаксономичната лаборатория, Хербариума и ГИС лабораторията). 

Общо привлечени средства и закупена апаратура за над 500 000 лв, която все още е на 

разположение в ИБЕИ – БАН (база 3 – отдел „Растително и гъбно разнообразие и 

ресурси“). 

 

Избрани проекти: 

1. Разработване на Червени списъци на висши растения и гъби (МОСВ) 

2. Разработка на “Червена книга на Р България”, том 1. Растения и гъби (МОСВ) 

3. Български център за мониторинг и опазване на хабитатите и растителното и гъбното 

разнообразие (ИНИ 01/01.08.2005 г., 2005-2008). 

4. Биология, екология и контрол на инвазивните чужди видове в българската флора (ДО-

02-194; 2009-2011). 

5. ДН01/7 от 16.12.2016, Флора 12, „Флора на Република България, т. 12: Биологично 

разнообразие в сем. Asteraceae, подсем. Carduoideae и Cichorioideae“, финансиране: 

Фонд „Научни изследвания“, МОН 

6. Договор КП-06-Н21/16 от 19.12.2018 г., GLORIA – Bulgaria, Разнообразието на алпийските 

растения в България под въздействието на климатичните промени: инсталиране на 

GLORIA-места за дългосрочен мониторинг и оценка на риска от загуба на 

биоразнообразие, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ 

7. Договор КП-06-Н26/6, 2018 г., Репродуктивен потенциал, метаболитен и генетичен 

профил в условия in situ и ex situ, на видове лечебни растения от българската флора с 

ресурсен дефицит – научна основа за тяхното отглеждане в култура, финансиран от Фонд 

„Научни изследвания“ 

8. Д-33-88/ 28.08.2015, SPA-EcoServices, Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи 

с рядка растителност в България (Mapping and assessment of sparsely vegetaled land 

ecosystem services in Bulgaria SPA-EcoServices), финансиране: Финансов механизъм на 

Европейското икономическо пространство 

9. Д-33-51/30.06.2015 г., ESENIAS-TOOLS, Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна 

Европа – средство в подкрепа на управлението на чужди видове в България (East and 

South European Network for Invasive Alien Species – A tool to support the management of 

alien species in Bulgaria) , финансиране: Финансов механизъм на Европейското 

икономическо пространство 
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10. РП.I.7.3. Разработване на Национална система за ранно откриване и предупреждение за 

инвазивни чужди видове към Национална научна програма „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, финансиран от 

МОН 

 

10.2. Преподавани курсове и упражнения 

Ръководство на упражнения и студентски практики по дисциплините „Ботаника“, 

„Медицинска ботаника“ и „Фитоценология“ към Лесотехнически университет от 2012 

г. до сега 

 

10.3. Дипломанти и докторанти 

Ръководство на дипломанти: 

 Ръководител на дипломант Цветомир Цветанов, магистратура „Лечебни растения“ към 

Биологически ф-т, СУ „Св. Кл. Охридски“ с дипломна работа на тема „Анализ, опазване и 

устойчиво използване на флората на Триградско ждрело (Средни Родопи)“ (2005 г.). 

 Ръководител на дипломант Десислава Хаджиева към катедра “Екология и опазване на 

природната среда” на Биологическия ф-т на СУ „Св. Кл. Охридски“ с дипломна работа на 

тема „Флората на железопътната мрежа в Софийската котловина“ (2010 г.). 

 

Ръководство на докторанти: 

 Научен консултант на редовен докторант Николай Александров Ташев към 

Лесотехнически университет на тема „Възможности за развитие на устойчив туризъм в 

горски територии в Средни Родопи“ (текуща докторантура) 

 Научен консултант на редовен докторант Теодор Иванов Трифонов към Институт по 

биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН на тема „Трофични връзки с цветните 

растения при дивите пчели от семействата Colletidae и Megachilidae (Insecta: 

Hymenoptera)“ (01.08.2022 – 31.07.2025 г.). 

 

11. Публикационна дейност, цитати 

Общо 177 научни и научно-популярни труда: 

 Научни статии – 146 

 Участие в монографии – 2 

 Научни книги – 4 

 Научно-популярни книги – 4 

 Технически статии (доклади) – 7  

 Научно-популярни статии – 6 

 Рецензии и представяния на книги – 8 

 

Общ брой цитати: 638, от които на научни трудове – 621 и на абстракти – 17  
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12. Научно-приложна дейност 

 Член на Междуведомствената експертна група по биологично разнообразие 

(МЕГБР) (Заповед 278 / 07.04.2020 г. на Министъра на околната среда и водите) 

 Член на Националния съвет по биологично разнообразие (НСБР) (Заповед РД-839 / 

20.09.2022 г.). 

 Член на Националната междуведомствена работна група за инвазивни чужди 

видове за изпълнение на Регламент (ЕС) №1143/2014 (Заповед РД-92 / 31.01.2019 г. 

на Министъра на околната среда и водите). 

Автор на няколко десетки становища и експертизи, свързани с опазването на 

биологичното разнообразие, оценка на риска от конкретни инвазивни чужди видове, 

определяне на специфични и подробни природозащитни цели на ниво зона за 

избрани защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и др. 

Автор на над 10 планове за действие за видове растения с висока природозащитна 

стойност; предложения за обяваване на защитени територии; 3 плана за 

управление на защитени теротории. 

 

13. Участие в научни съвети и научни експертни комисии 

 Член на Научния форум за инвазивни чужди видове (E03276) към Европейската 

комисия (Scientific forum on Invasive Alien Species (E03276) to the European 

Commission). 

 Председател на Националния комитет по междуправителствената научна 

програма „Човекът и биосферата“ (MAB) на ЮНЕСКО  

 Официален представител и научен консултант на Република България с ресор 

„природно наследство“ в Комитета за световно наследство (2021 – 2025 г.) към 

Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство. 

 

14. Членство в международни и национални професионални научни асоциации, 

федерации, дружества и др. 

 Българско ботаническо дружество (член) 

 OPTIMA – The Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean 

Area (член на Международния борд) 

 

15. Административно-управленски опит 

01.02.2022 г. – до сега: и.д. Ръководител на отдел „Растително и гъбно разнообразие и 

ресурси“ към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН 


