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NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY  
Bulgarian Academy of Sciences 1, Blvd. Tsar Osvoboditel, 1000 Sofia, Bulgaria 
phones: (359-2) 987-93-26; (359-2) 988-51-15, ext. 620, 640; fax: (359-2) 988-28-94; (359-2) 988-28-97; 
e-mail: boev@nmnhs.com; zlatozarboev@gmail.com; zlatozarboev@yahoo.com 

РЕЦЕНЗИЯ 
по конкурса за академичната длъжност "доцент" в област на висше образование, 
"Природни науки, математика и информатика", проф. направл. "4.3. Биологически 
науки (Морфология - етология, еволюционна морфология)" във Факултета по 
природни науки на Шуменския университет (ШУ) "Епископ Константин 
Преславски", обявен в „Държавен вестник”, бр. 6/22.01.2013 год. 

от д-р проф. Златозар Боев, д. б. н., зав. отд. „Гръбначни животни” в Националния 
природонаучен музей при БАН 

По конкурса в законно обявения срок редовни документи е подал само един кандидат - д-р 
Николай Добринов Начев – хоноруван асистент по зоология в СУ "Климент Охридски". 
Документите на кандидата са изготвени и депозирани в пълно съответствие с действащата 
нормативна уредба (Правилника за приложение на ЗРАС).  

Настоящата рецензия е изготвена съобразно критериите на Шуменския университет за 
присвояването на академичната длъжност "доцент", които кандидатът удовлетворява. 
Освен това са ползвани и критериите на най-близкия в тематично отношение институт на 
БАН - Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ). 

1. Общи данни за кариерното и тематичното развитие на кандидата
Преди назначаването ми за член на научното жури по конкурса не съм познавал г-н Н. 
Начев и съм нямал каквито и да били предварителни впечатления от работата му. Беглото 
запознаване с представената му "Europass автобиография" категорично показва, че 
кандидатът е с изявени интереси и способности в съответствие с научното направление на 
обявения конкурс. Към момента на подаване на документите си д-р Начев е бил на 37 
години. Възпитаник на два университета - Шуменския и Виенския, г-н Начев освен в 
България, географски се изявява и във Великобритания, Турция и Франция. В 
дисертационния си труд е изследвал видове от Югоизточна Азия и Северна Америка. Член 
е на 4 професионални научни дружества в неговата изследователска област. Владее и 
ползва 4 чужди езика - немски, английски, руски и френски. Има добра/отлична 
компютърна, фотографска, кинематографска, електронно-микроскопска, водолазна, 
алпинистска и др. подготовка. Всичко това са личностните му ресурси, които го правят 
един изключително подходящ кандидат в настоящия конкурс.  
В настоящия конкурс кандидатът извън дисертационния труд за придобиване на ОНС 
„доктор“ (2009) представя 19 научни труда, 9 от които са научни публикации в печатни 
специализирани научни издания, 8 са печатно-публикувани абстракти, 2 са електронни 
публикации. От тях тр. № 1 (електронна публикация) е категоризиран  като "учебен 
материал". Седем труда са отпечатани в специализирани периодични издания с impact 
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factor от 1,3 до 2,0. Извън тези трудове, представени за участие в конкурса, кандидатът е 
представил и списък от още 9 труда, един от които е авторефератът на дисертационния му 
труд за ОНС "доктор".  
 
2. Основни направления в изследователската работа на кандидата и най-важни 
научни приноси  
 
Сред по-значимите научни приноси от изследванията на д-р Н. Начев са: установяването 
на 3 типа многоклетъчни слузни кожни жлези при испанския ребрест тритон, разположени 
основно в области от тялото, които се експонират на нападателя (тр. № 2), уникална форма 
на самозащита при същия вид, състояща се в разпъване на ребрата и пробождане на кожата 
отстрани на тялото за сплашване на нападателя (тр. № 3), установяване на и водно (и във 
водата) хранене на индокитайската кутиеста костенурка и морфо-функционалния анализ 
на хранодобивателния й апарат, показващ адаптационни белези за хранене на сушата 
(езика) и във водата (подезичния комплекс) (тр. № 5), установяването на допълнителна 
функция на орофаринкса при обикновената мускусна /тинеста/ костенурка - за воден 
газообмен (тр. № 6), изследването на функционалната морфология на хранодобивателния 
апарат на същия вид (тр. № 7), морфологичните особености във връзка със сухоземното 
хранене на азиатската горска (кафява) костенурка (тр. № 7, 15, 17), установяването на 
нетипичен случай на масово навлизане в морето на зелени водни жаби (гр. № 9), 
механизма на улавяне на плячката при гигантската китайска саламандра (тр. № 11), 
азиатската горска (кафява) костенурка, обикновената мускусна /тинеста/ костенурка (тр. № 
12, 13) , украсната горска костенурка (тр. № 13), каймановата костенурка, костенурката 
матамата (тр. № 16) и др.  

3. Значимост на получените резултати  
 
Основната част от получените от д-р Начев резултати са с фундаментален характер. В 
трудовете му обаче, определено се съдържат и приноси с експериментален, както и такива с 
приложен характер. Поради самото им естество, всички морфологични изследвания на 
кандидата представляват такива с фундаментален характер и еднозначно се определят като 
приноси със световно значение (вж. т. 2).  
За значението на публикуваните научни резултати на д-р Начев говорят и намерените 22 
цитирания от други автори. Този брой все пак не е голям, а в действителност той е още по-
малък. - едва 16. Част от приведените случаи на цитиране не приемам, защото става дума 
за т. н. "скрити автоцитати" - съавтори на г-н Начев са самоцитирали свои (макар и 
съвместни с него)  трудове. Такъв е случая например с неговия съавтор Egon Heiss, който 6 
пъти се е самоцитирал в труда: Lintner M., Weissenbacher A., Heiss E. (2012). The 
Oropharyngeal Morphology in the Semiaquatic Giant Asian Pond Turtle, Heosemys grandis, and 
Its Evolutionary Implications. PLoS ONE 7(9): e46344. doi:10.1371/journal.pone.0046344 
Съзнавам, че в областта на морфологията на рецентните костенурки броят на активно 
работещите специалисти е изключително ограничен. Тъкмо поради тази причина, както и 
поради съвсем неотдавнашното публикуване на тези трудове (най-старият е едва от 2009 
година!), съм склонен да допусна, че твърде малкия брой намерени цитирания, макар и на 
трудове в издания с добър impact factor, в следващите години ще се увеличи. 
 
4. Най-значими научно-приложни постижения  
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Научно-приложните аспекти на изследванията на кандидата са многобройни, оригинални и 
изключително полезни за нуждите на съвременното зоологично образование. Възхитен съм 
от т. н. "Илюстровано електронно помагало" върху (страни от) еволюционната морфология 
на гръбначните животни, въпреки компилативния му характер. Малцина български зоолози 
притежават подобна компетентност и всеобхватност по тази твърде непопулярна за 
българската наука материя.  
Достигнатите детайли в механизмите на улавянето на плячките (т. е. елементи от 
хранителната биология на видовете) са важни в разработването на научно-обоснована 
стратегия за опазването на някои от тези свидове, които са с най-висок консервационен 
статус. 

5. Демонстрирани умения или заложби за ръководене на научни изследвания

Повечето модерни съвременни изследвания изискват сътрудничество на специалисти от 
различни области. Затова отсъствието на самостоятелни научни разработки на кандидата 
не намирам за недостатък. В половината (13) от представените 26 отпечатани публикации 
в научни издания д-р Начев е водещ (първи) автор, а в 8 е втори автор. Свои изследвания е 
докладвал на 14 научни форими, 8 от които в чужбина, повечето в страни с водещи 
световни специалисти в неговата облраст. Смятам, че това убеждава, че кандидатът 
притежава нужните "умения и заложби за ръководен на научни узследвания." в пълна 
степен. 

6. Профил на научно-изследователската работа

Профилът на кандидата е съвсем ясно очертан, както от тематиката на научните му 
трудове, така и от тематиката на научно-изследователските проекти. Всички те изцяло 
попадат в областта на висше образование, "Природни науки, математика и информатика", 
проф. направл. "4.3. Биологически науки (Морфология - етология, еволюционна 
морфология)". Следва да се отбележи, че досега в България изследванията върху 
морфологията на наземните гръбначни животни е една изключително слабо разработена 
област от българската зоологическа наука. От друга страна рядко изпълнените 
изследвания са достигали  до подобно високо равнище.  
Обекти на проучванията на кандидата са били както опашати земноводни (испански 
ребрест тритон - тр. № 2, 3, гигантска китайска саламандра, алеганска скритохрила 
саламандра - тр. № 11), така и безопашати земноводни (зелена водна жаба - тр. № 9), както 
сухоземни костенурки (индокитайска кутиеста /шарнирна/ костенурка - тр. № 5, азиатска 
горска /кафява/ костенурка - тр. № 8, 12, 15), така и водни костенурка (обикновена 
мускусна /тинеста/ костенурка - тр. № 6, 7, 12, кайманова костенурка - тр. № 16 и 
костенурката матамата - тр. № 16). Трудове №№ 4 и 10 са всъщност методични и макар, че 
касаят морфологичните изследвания на кандидата, нямат пряко отношение към 
морфологията.  

7. Роля на кандидата за обучението на млади научни кадри

Д-р Н. Начев е бил научен консултант в разработването на 9 студентски дипломни работи 
по зоология (8) и биология (1). Той е разработи и 11 лекционни курса по обща биология, 
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морфология, сравнителна морфология, експериментална анатомия и др. на гръбначните 
животни. Всичките са в обхвата и професионалната компетентност на кандидата по 
конкурса. 

8. Някои бележки

(Не са подредени по значимост) 
1. В "Списък на публикациите по конкурса" за по-лесно намиране на включените

заглавия би следвало вместо неконкретното "(online)" да се изпише конкретния сайт в
интернет.

2. Страниците на някои документи не са номерирани.
3. В "Забелязани цитирания" на с. 2 (неномерирана) след "2" следва "4" в номерирането

на цитиранията. (Общият им брой обаче, е правилно посочен - 22).
4. В списъка на цитиранията неправилно е представено непълно библиографиране на

цитиращите трудове. Тъкмо в скритото (съкратено) изписване на авторските
колективи като напр. "Lintner et al." всъщност се крият случаите на скрито
автоцитиране. Научната коректност изисква подобни похвати да не се допускат.
Такъв е и случаят с "Ryczko et al. (2010).", но тук няма скрити автоцитати.

5. Предоставеният електронен адрес на сайта на "Публикация № 1" - "Илюстровано
електронно помагало" не се отваря и не можах да се запозная с него от Internet. Видях
го от приложения CD.

6. Изразът "колонизирането на морската вода" (с. 8 от "Резюмета на публикациите по
конкурса") е неиздържан.

7. Българското название на рода Andrias е саламандра, а не "саламандър". Метричните
данни за рекордни екземпляри са занижени - има данни за такива с дължина до 180
cm и 65-70 kg (с. 9 от "Резюмета на публикациите по конкурса").

8. Българското название на вида Cryptobranchus alleganiensis е алеганска скритохрила
саламандра, а не "североамерикански гигантски саламандър". (с. 9 от "Резюмета на
публикациите по конкурса").

9. "Testudinoidea" не е семейство, а надсемейство (с. 11 от "Резюмета на публикациите
по конкурса").

10. На български език да се използва "предшественик/родоначалник" вместо
транслитерираното от английски "анцестор" и "воден" вместо "акватичен" (с. 11, 12,
14, 15 от "Резюмета на публикациите по конкурса").

11. Таксонът "Manauria emys emys" не е "вид", а е подвид (с. 11 от "Резюмета на
публикациите по конкурса").

12. На 2 места е изписано "храненителният" (пак там, с. 11) и "скелетална система" (пак
там, с. 13).

13. В справката "Забелязани цитирания" не е посочено наличитео/отсътвието на "Impact
Factor" на изданията на цитиращите трудове.

9. Заключение

Критерии на ШУ: Данните в табл. 1 красноречиво убеждават, че д-р Н. Начев покрива 
всички изисквания на университета. По 5 от общо 7-те показателя той (значително) 
надхвърля изискванията. Особено значимо е превишаването им по отношение на броя на 
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научните публикации (16 срещу 10 изисквани) и участията в разработването учебни 
планове (11 срещу 1 изисквано). 

Tаблица 1. 
Критерии на Шуменския университет за получаване на академичната длъжност "доцент" 

Общ 
брой 
публ.  в 
реф.  
спис. 

Общ бр. 
публ. в 
реф. 
спис. в 
чужбина 

Брой 
цитати 

Издадена 
учебна 
литература/ 
уч.  
помагало 

Участие в 
научни 
проекти 

Трудов 
стаж 
като гл. 
асистент 

Участие 
в 
разраб. 
на уч. 
планове 
за спец. 

Доцент 10 
извън 
докт. 
дисерт. 

5 извън 
докт. 
дисерт. 

5 1 2 3 1 

Н. 
Начев 

16 7 16 1 2 
(междунар.) 

(3/6) 11 

Критерии на ИБЕИ-БАН: Очевидно е, че по 1 от основните показатели (табл. 2) 
кандидатът покрива минималните изисквания, по 1 почти ги достига, а по други 2 ги 
удовлетворява на 70-80 %. Следва да имаме предвид, че тези критерии се отнасят за 
научно-изследователски институт на БАН. Към  научната работа на кандидата, трябва да 
прибавим и задълженията му като лектор и преподавател (учебната му дейност), в която 
също проявява висок професионализъм. Тази дейност в критериите на ИБЕИ изобщо не е 
оценявана.  

В началото бе споменато, че са ползвани и критерии на ИБЕИ-БАН за наукометричните 
показатели за конкурсната длъжност. Такова сравнение е полезно, защото се знае, че 
измежду институтите на БАН, критериите на ИБЕИ са едни от най-високите, а и 
направлението на изследователската дайност на този институт съответства на тематиката на 
проучванията на кандидата. 

Таблица 2  
Критерии на ИБЕИ-БАН за получаване на академичната длъжност "доцент" 

Брой 
публикации 
(извън 
дисертацията) 

Брой 
публикации в 
списания с IF 
(извън 
дисертацията) 

Брой 
цитирания 
(върху цялата 
научна 
продукция) 

Брой цитирания 
в межд. издания 
с IF (върху 
цялата научна 
продукция) 

Доцент 20 10 20 10 
Н. Начев 19 7 16 10 

Специално проверих въпроса с наличието/отсъствието на "Impact Factor" (табл. 3) на 
цитиращите периодични издания от представения списък. Резултатът е следния: 
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Таблица 3  
Разпределение на цитиранията на кандидата в списания с Impact Factor 

№ Списание Impact 
Factor 

Брой 
цитирания 

1. Paleontologia Electronica 1,40 3 
2. Journal of Experimental Biology 3,00 2 
3. Journal of Neurophysiology 3,00 1 
4. Jourbal of Morphology 2,08 2 
5. Journal of Ethnopharmacology 3,01 1 
6. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 3,51 1 

Общо 10 

Въз основа на изтъкнатите научни и преподавателски приноси, смятам, че д-р Николай  
Начев напълно отговаря  на определените критерии за получаване на академичната 
длъжност „доцент” по област на висше образование "Природни науки, математика и 
информатика", проф. направл. "4.3. Биологически науки (Морфология - етология, 
еволюционна морфология)" във Факултета по природни науки на Шуменския университет 
(ШУ) "Епископ Константин Преславски по Правилника за приложение на ЗРАС. Затова 
съвсем убедено предлагам и на почитаемия академичен съвет на Шуменския университет 
да гласува с "да" за получаването на тази академична длъжност от кандидата.  

София, 07.05.2013 год. 

РЕЦЕНЗЕНТ: 

(Златозар Боев) 
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