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Вх. № 995-НО-05-06/19.07.2013г. 

      Р Е Ц Е Н З И Я 

 

от акад. дбн Васил Григоров Големански – И-т по биоразнообразие и екосистемни 

изследвания (ИБЕИ – Б А Н),  член на научно жури, 

  

ОТНОСНО:  материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академична 

длъжност „Професор” в  секция  „Екология на съобществата и консервационна 

биология” - ИБЕИ–БАН,  област на висше образование “4. Природни науки, 

математика и информатика”, научна специалност 02.22.01 – Екология и опазване на 

екосистемите. 

  

 В конкурса за професор по „Екология и опазване на екосистемите”, обявен в 

Държавен вестник, бр. 29/22.ІІІ.2013 г. и на Интернет страницата на ИБЕИ- БАН, за 

нуждите на секцията „Екология на съобществата и кинсервационна биология” в 

института се е явил единствен кандидат доц. д-р ВЪЛКО ЙОРДАНОВ БИСЕРКОВ – 

сътрудник в същия институт, понастоящем директор на института.  

  

 Общи данни за представените научни трудове. 

 Със Заповед № 126/06.06.2013 г.  на директора на ИБЕИ съм включен в състава 

на Научното жури на конкурса за заемане на посочената академична длъжност. За 

участие в обявения конкурс кандидатът доц. д-р В. Бисерков е представил Заявление за 

участие  (Вх. № ИБЕИ-737-НО-05-06/22.05.2013 г.) и опис на 14 документи и 

материали на хартиен и на електронен носител, както и книжни копия на научните  си 

трудове. Представените за конкурса общо 51 научни трудове, могат да се 

систематизират както следва: 

 - автореферат на дисертационен труд за н. степен “Доктор” – 1 бр.; 

 - научни трудове и доклади във връзка с дисертацията за н. степeн “Доктор” –10 

бр., от които не всички са представени в настоящия конкурс; 

 -журнални научни статии, научни трудове и доклади в пълен текст след 

хабилитацията за н. звание „Доцент”( 1996) – 29 бр.; 

 - Учебник по Зоология за ВУЗ ( 2 издания – 1999, 2002) – 1 бр.; 

 -  книги (самостоятелни и в съавторство) – 3 бр.; 

 - научни статии и научни доклади, публикувани преди хабилитацията за н. 

звание „Доцент” – 13 бр.; 
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 - други доклади от научни форуми, публикувани в пълен текст – 4 бр. 

 От представените научни трудове доц. д-р  Бисерков е самостоятелен автор на 2 

журнални научни статии в „Доклади на БАН” и на 2 публикации в тематични 

сборници.  

 При представянето на книгите на кандидата, изготвени след 1996 г., са 

допуснати неточности  по отношение на личното му участие в трудове под № № 49 и 

50. В същност се касае за 1 тритомен колективен труд под общото заглавие „Червена 

книга на България” (ЧКБ), в който участват над 80 различни български автори.  В том 3 

- книгата за Природните местообитания, посочен под № 49,  доц. Бисерков в същност е 

автор  на предговора към том 3 и на 1статия в него.Това, че е редактор на този том, в 

който участват много автори със самостоятелни и колективни статии,  не е основание 

да го посочва като негова книга. По подобен начин, той е представен за Главен 

редактор на № 50 от списъка -  „Червена книга на България – дигитално издание 

(томове 1, 2 и 3)”, но в томове 1 и 2 за главни редактори фигурират други лица. 

Дигиталното издание е ел. вариант на ЧКБ, която има Главна редакция, на която доц. д-

р Бисерков е бил секретар. Според мен в случая по-коректно би било кандидатът  да 

посочи библиографски научните статии, разработени от него в съответните томове, 

които могат да бъдат обект на рецензия, а не целите колективни книги.  

 Основната част от научните трудове на кандидата, публикувани след 

хабилитирането му за „Доцент”, са в две важни направления на съвременната биология: 

Паразитология (по специално  Хелминтология) и Консервационна биология. Трудовете 

и приносите му в областта на хелминтологията са по-специално върху морфологията, 

таксономията, разпространението, биологията на развитието и фаунистиката на 

хелминти от различни гръбначни гостоприемници от България. Втората група от 

научни статии и  доклади са върху научни и практически проблеми, свързани с 

оценката на съвременното състояние на българската фауна, заплахите и негативните 

фактори върху нея и опазването на българската жива природа.   

  Значителна част от представените научни публикации на доц. д-р Бисерков за 

настоящия конкурс – 25 броя (50%) са отпечатени в чуждестранни и  български научни 

списания с Импакт-фактор, с което той надвишава изискванията на Научния съвет на 

ИБЕИ за академичната длъжност „Професор” в института.  Друга част от трудовете му 

също са публикувани в специализирани научни списания в чужбина и у нас като напр. 

Cytologia, Helmintholgia, Parasitologia hungarica и др., поради което и те са забележими и 

цитирани от специалистите.  Положителна оценка заслужава и дейността на доц. д-р 
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Бисерков като  съавтор на учебник за ВУЗ, претърпял 2 издания, участието му като 

съавтор, редактор и секретар на редколегията на „Червена книга на България”-ІІ 

издание (2013) и на съвременен „Определител на земноводните и влечугите в 

България” (2007).  

 Кратки биографични данни и кариерно развитие. 

 Доц. д-р Вълко Бисерков е роден през 1959 г. в гр. Петрич. Завършил е 

Биологическия факултет на СУ през 1982 г. с магистратура по Биология и  

квалификация „Молекулярна биология”. След завършването на университета постъпва 

като специалист-биолог в Централната хелминтологична лаборатория (по-късно 

Институт по паразитология) – БАН, където защитава дисертационен труд на тема 

„Хелминти на влечугите от разред Люспести в България”и придобива научната степен 

„Доктор”(1989). След закриването на Института по паразитология през 1996 г. секцията 

в която работи д-р Бисерков е преместена в Централната лаборатория по обща екология  

(ЦЛОЕ – БАН) , в която през 1996 г. се хабилитира за доцент. От 2010 г. досега работи  

в новосъздадения Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ- 

БАН), в който е приобщена ЦЛОЕ, и понастоящем е директор на института.   

  

 Оценка на научните приноси и постижения на кандидата 

 По-важните научни приноси и постижения на кандидата в цялостната му  

досегашна  научна дейност (1984 – 2013 г.)  могат да се групират по-конкретно в три 

основни научни направления: І. Кариологична и хромозомна характеристика на 

гръбначни животни от българската фауна; ІІ. Морфология, таксономия, 

разпространение и биология на хелминти, паразитиращи в гръбначни животни и ІІІ. 

Консервационна биология и опазване на природната среда.  Но тъй като изследванията, 

научните приноси и постижения на кандидата по първото направление са преди 

хабилитацията му за доцент (1996) и вече са били обект на рецензиране и оценки при 

предишни хабилитации, те не се разглеждат в настоящата рецензия. Тук ще бъдат 

посочени главно научните приноси и постижения на кандидата в следващите 2 основни 

направления, по-които той е работил и преди хабилитацията си за доцент, но 

продължава да работи и публикува понастоящем, и които го легитимират като 

съвременен специалист в тези научни направления. 

 І. Морфология, таксономия, разпространение и биология на хелминтите. 

 В посоченото научно направление, което приемам за най-значително от 

фундаментално научно гледище в досегашната дейност на  доц. д-р Бисерков, той е 
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публикувал самостоятелно или в съавторство с български и чуждестранни специалисти  

35 научни статии и научни доклади, отпечатани основно в авторитетни и 

специализирани научни списания. Главните научни приноси в това направление могат 

да се резюмират накратко в следното: 

 1. Самостоятелно и в съавторство с български и чуждестранни специалисти е 

открил  и описал за първи път в хелминтологията 1 род ( Spalacina n. gen) и 4 вида  

хелминти от бозайници, влечуги и земноводни от България и Турция (№№ 2, 3, 5, 8, 19 

и др.) 

 2.Чрез многостранни системни изследвания на ехиностомидите в евразийски 

мащаб (литературни ревизии, експериментално заразяване, природни спонтанни 

инвазии, музейни колекции  и др.) са получени оригинални научни данни за 

таксономичния статус и разпространението на видове от широко разпространения род 

Echinostoma, както и на близките родове  Echinoparyphium и  Hypoderaeum. 

Предложени са по-съвременни и точни морфометрични характеристики за видова 

идентификация на маритите на видове от р. Ехиностома ( №№  18, 20) и са направени 

съществени корекции и ревизии в специалната литература, улесняващи точната 

таксономична идентификация на Ехиностоматидите.  

 3. В резултат на дългогодишни изследвания върху хелминтофауната на 

земноводните и влечугите в България от доц. д-р Бисерков и сътрудници (в повечето 

случай той е водещият автор в тези изследвания!), са получени оригинални данни 

относно  видовото разнообразие на хелминтите в посочените гостоприемници, 

хелминтните съобщества в тях и динамиката на установените съобщества в зависимост 

от местообитанията на гостоприемниците им. Чрез експериментални изследвания са 

получени и нови данни за биологията на развитието на някои от намерените хелминти, 

които имат фундаментален характер (№№  15, 17, 19, 21, 28, 32 и др.). 

 4. Оригинален научен принос на доц. д-р Бисерков и сътрудници е проучването 

и изясняването и по експериментален път на жизнения цикъл на  тенията Ophiotaenia 

europaea, в резултат на което е установено, че развитието протича в 3 типа 

гостоприемници-ракообразни (копеподи), риби и земноводни и влечуги (водни змии). 

Изследването е позволило да се направят и по-точни морфологични характеристики на 

някои от стадиите в развитието на тенията (№ 15). 

 5. От фаунистично гледище съществен е приносът на кандидата и в проучването 

на хелминтофауната на земноводните, влечугите и някои видове дребни бозайници в 

България и Палеарктика, отразен в  сравнително голям брой от представените трудове  
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(№№  2,3,4,5,8, 13, 14, 16,17, 19,21,29 и др.). Особено добре проучени от доц. д-р 

Бисерков и съавтори от България и чужбина са хелминтите и техните съобщества в 

зеления и ливадния гущери , които се свързват и с местообитанията и екологичните 

преференции на техните гостоприемници. 

 6. Положителна оценка заслужават и методичните публикации и приноси на доц. 

д-р Бисерков и съавтори в областта на хелминтологията и херпетологията ( №№ 24, 26 

и 31), които улесняват и задълбочават морфологичните и таксономични изследвания в 

тези области.Това се потвърждава от факта, че само една от тези публикации - № 26 е 

цитирана досега в над 120 научни статии на български и чуждестранни специалисти – 

паразитолози.  Кандитът има и Авторско свидетелство № 36082 от Института за 

изобретения и рационализации (1983 г.) за „Устройство за рязане на малки биологични 

обекти” (нематоди). 

 7. Оценявам високо и публикуваният под редакцията на доц. д-р Бисерков  

„Определител на земноводните и влечугите в България”(2007), който е полезен 

съвременен справочник и определител за посочените групи животни от българската 

фауна, намиращи се под силен антропологичен натиск и изискващи ефективна защита. 

  ІІ. Консервационна биология и опазване на природните съобщества 

 Това направление е актуално от практическо гледище във връзка с опазването на 

биологичното разнообразие в страната и то превалира в последните две десетилетия в  

дейността на доц. д-р Бисерков. Самостоятелно и в колективи с български специалисти 

са получени следните по-важни резултати: 

 1. По литературни данни и чрез собствени изследвания е изяснено съвременното 

разпространение в  страната на редица застрашени или уязвими  видове животни от 

различни таксономични групи (мекотели, земноводни, влечуги,  риби, дребни и едри 

бозайници и др.) и са уточнени важни параметри за тях от гледище на 

консервационната биология като численост, хабитатни предпочитания,  карти на 

местообитанията и други, на основата на които са предложени и съответни мерки за 

тяхното опазване (№№ 23, 25, 37,38, 40, 43,44, 45, 47). 

 2. На основата на посочените изследвания са направени и някои конкретни 

препоръки към държавни органи и природозащитни организации за създаване на нови 

защитени територии за определени видове и популации застрашени животни, за 

промени и съобразяване на пътната инфраструктура в страната с изискванията за 

опазване на  естествените популации на застрашени видове животни и пр. (№№ 40, 43, 

44, 47, 48). 
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 Независимо, че тази страна от дейността на кандидата в последните години е  

активна и обществено полезна, фундаменталните научни приноси, получени в резултат 

на тази дейност са по-ограничени и главно от регионален и национален интерес,  

поради което и отзивите и цитиранията за тях  в специалната литература са скромни. 

Тази страна от дейността на доц. д-р Бисерков ще бъде вероятно по-добре изяснена и 

оценена от еколозите – членове на научното жури и научния съвет на института. 

 Посочените по-важни научни приноси на доц. д-р Бисерков са коректно и по-

подробно изложени в приложената „Справка за приносите” на кандидата.  

 Както посочих по-горе значителен брой от научните трудове на доц. д-р В. 

Бисерков – над 90% са в съавторство с различен брой български и чуждестранни учени 

и това естествено поставя въпроса какво е участието и приноса на кандидата в тях? 

Независимо, че научната дейност на доц. Бисерков е твърде разностранна през 

различните периоди от развитието му, считам, че той е равностоен съавтор в 

колективните трудове, а в съвместните публикации от методичен характер, върху 

хелминтофауната на замноводните и влечугите и  в областта на консервационната 

биология той е водещият автор. Положителна атестация за кандидата е и факта, че 

някои от колективните му публикации са в съавторство с известни  български и 

чуждестранни учени (Т. Генов, Р. Белчева, А. Костадинова, В. Шарпило, D. Gibson, E. 

Grift и др.), което също е признание за неговите научни качества и приноси (№№ 1, 3, 6, 

7, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 40 и др).  

  

 Оценка и отзиви за научните приноси на кандидата в научната литература 

 Доц. д-р Бисерков е представил подробна и коректно изготвена справка за 

цитиранията и отзивите в  българската и чуждестранната научна литература на негови 

научни трудове и приноси, в която е документирано, че 28 научни публикации са 

цитирани досега 271 пъти от различни автори. Положително впечатление прави  факта, 

че над 160 от посочените цитирания с в реномирани списания с Импакт фактор. 

Посочените цифри  показват, че научните трудове и приноси на кандидата са  известни, 

добре приети и цитирани от специалистите в областите, в които той работи. В това 

отношение доц. д-р Бисерков също надвишава критериите на ИБЕИ за академичната 

длъжност, за която кандидатства. 

  

 Учебно педагогическата дейност и подготовката на кадри. 



 7 

 През периода от 1996 – 2002 г. доц. д-р Бисерков е упражнявал учебно-

педагогическа дейност като асистент по Зоология в Славянския университет – София, и 

преподавател по Зоология и Опазване на биологичните ресурси в  БФ на СУ, ЮЗУ – 

Благоевград, ВТУ- София и други ВУЗ. Той е съавтор и на университетски  учебник – 

„Зоология -Кратък курс”(329 с.), претърпял досега 2 издания (1999 и 2002). Научен 

ръководител е и на двама успешно защитили докторанти – д-р Д. Сичанов и д-р Б. 

Наумов, които понастоящем работят в БАН. И в това отношение д-р Бисерков покрива 

изискванията на ИБЕИ –БАН за заемане на академичната длъжност „Професор”. 

  

 Участие в научни проекти и консултантска дейност. 

 От представената документация по конкурса се вижда, че през периода 1997 – 

2010 г. доц. д-р В. Бисерков е бил ръководител и участник в значителен брой научни 

проекти, финансирани от БАН по линията на научното сътрудничество с Украйна, от 

НФНИ при МОНМ, МОСВ и други. Два от проектите са финансирани и от холандската 

организация (BBI MATRA). В справката за проектната и консултантската дейност на 

кандидата неточно е посочено участието му в проекта „Червена книга на България”, 

фитнансиран от МОСВ, който е един за периода 2004-2008 г. В посочената справка  

този е представен като 4 различни проекти. За съжаление този проект, приключил 

успешно още през 2008 - 2009 г. с приемането на отчета от МОСВ, и досега не е 

завършил с планираното публикуване на книжното тяло на български и английски език, 

„принос” за което има главно доц. д-р Бисерков в качеството му на секретар на 

Главната редакция и директор на базовата организация на проекта. Но независимо от 

това, обективността изисква да отбележа, че доц. д-р Бисерков вложи много усилия 

като секретар на Главната редколегия на „Червена книга на България-ІІ издание” в 

организацията и изпълнението на този фундаментален проект и особено на том 3 от 

него, който за първи път се разработва у нас и в процеса на изготвянето му от него се 

отказаха други главни редактори. 

  

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Направеният анализ на научната, преподавателската и природозащитната  

дейност на доц. д-р В. Бисерков, оценките и признанието за нея в българската и 

чуждестранна научна литература, участието му в подготовката на млади кадри и 

научни проекти показват, че неговата кандидатура за академичната длъжност 

„Професор” отговаря  на изискванията на ЗРАСРБ и на Правилника и Критериите на 



 8 

ИБЕИ-БАН за заемане на тази длъжност.  Кандидатът е представил научна продукция 

от над 50 научни трудове (40 журнални научни статии, 4 научни доклади в пълен текст,  

3 книги и 1 учебник за ВУЗ), от  които 25 са публикувани в авторитетни български и 

чуждестранни научни списания с Импакт фактор.  Над 60% от научните публикации и 

приноси на кандидата са след хабилитацията му за доцент през 1996 г., което доказва, 

че неговото научно развитие е положително, а броят на цитиранията му в българската и 

чуждестранната научна литература е  над 270 и надвишава изискванията на Критериите 

на ИБЕИ-БАН за исканата академична длъжност. Доц. д-р Бисерков участва активно и 

в разработването на национални и международни научни проекти с външно 

финансиране както за личната му научна дейност, така и за дейността на института, 

който ръководи.  Оценявам положително и преподавателската дейност на кандидата, 

участието му в издаването на учебник за ВУЗ и подготовката на двама докторанти в 

областта на херпетологията и екологията на животните. В последните години 

кандидатът е насочил своята дейност главно към проблеми на консервационната 

биология в нашата страна, с което допринася и за опазването на българската жива 

природа. Но без да подценявам тази негова дейност бих препоръчал на бъдещия 

професор д-р Бисерков да не се отклонява и изоставя своите изследвания в досегашните 

важни научни направления на зоологията и паразитологията, в които той има 

значителни постижения и признания от български и чуждестранни специалисти и които 

са необходимата фундаментална основа и за по-ефективна приложна дейност. 

 На основание на всичко изложено в настоящата рецензия считам, че 

кандидатурата на доц. д-р ВЪЛКО ЙОРДАНОВ БИСЕРКОВ убедително отговаря 

на специфичните изисквания и критерии на ИБЕИ – БАН за академичната 

длъжност “Професор” по научната специалност „Екология и опазване на 

екосистемите”  и препоръчвам на Научното жури и  Научния  съвет на института 

той да бъде избран и назначен на обявената в настоящия конкурс длъжност. 

 

VІІ, 2013 г. 

        РЕЦЕНЗЕНТ: 

                                                                                                          

        (акад. В. Големански, дбн)    

                  


