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СТАНОВИЩЕ 

 

по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор" по научна специалност           6.0 

Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление, 6.2 Растителна защита / 

Ентомология и Фитопатология/, обявен в Бр.14 от 13.02.2018 г., с кандидат: доц. д-р Веселин 

Александров Арнаудов от катедра “Растителна защита, Ботаника и Зоология“  при Шуменски 

университет „ Еп. К. Преславски“ 

 

от проф. дсн Хари Янков Самалиев, Катедра „Ентомология“ при Аграрен университет – 

Пловдив, определен, съгласно Заповед № РД-16-045 от 12.04.2018 г. на Ректора на ШУ „ Еп. К. 

Преславски“, за член на научното жури 

 

 

Кратки биографични данни за кандидата 

 Доц. д-р Веселин Арнаудов е  роден на 17.07.1959 г. в гр. Шумен. През 1985 г. 

завършва висшето си образование с пълен курс на факултета по „Растителна защита“, ВСИ „В. 

Коларов“ гр. Пловдив (сега Аграрен университет). През 1987 г., след спечелен конкурс по 

ентомология, е назначен като научен сътрудник в Института по овощарство гр. Пловдив, където 

работи в продължение на повече на 30 год. 

През 2014 г. доц. Арнаудов защитава дисертация и придобива ОНС „доктор“ по 

специалност „Растителна защита“. Владее английски и руски език.    

 Творческата дейност на доц. Арнаудов е богата и разнообразна. От 2010 г. и до сега, е 

преподавател като доцент в к-ра “Растителна защита, Ботаника и Зоология“, ШУ „Еп. К. 

Преславски“, където води лекции, семенари и практически упражнения по различни учебни 

дисциплини. Участва в разработката на 27 научни/oбразователни национални и международни 

проекта. Научната му продукция включва общо 83 труда, в това число 3 монографии, 79 научни 

статии. Съавтор е на електронни 2 учебни помагала.  

Научните трудове, свързани с придобиване на ОНС „Доктор“ и научното звание „Доцент“, 

са общо 44 и не се рецензират. 

 

Общо описание на представените материали във връзка с настоящия конкурс 

В конкурса за академична длъжност „професор" доц. Арнаудов участва с 3 монографии, 

35 броя научни публикации, както и с електронен формат на 2 учебни помагала (учебник и тест) 

и 2 технологии.  
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Научните трудове, които могат да бъдат класифицирани, са както следва: 

По вид: монографии - 3 броя; 35 публикации в научни списания и сборници от 

конференции, от които  5 броя са в списания с IF или SJR;  29 броя – в реферирани научни 

списания и сборници (в чужбина 6 и в България 23) и 1 брой в други списания.  

Всички публикации отговарят на номенклатурната специалност. 

По място на публикуване: научни публикации в чуждестранни издания – 10 броя, в 

български издания – 25 броя.  

Като автор: в 19 от научните публикации доц. Арнаудов е първи, 12 е втори автор, а трети 

и последващ – в 4 публикации. Петнадесет от публикациите са на английски, а 20 – на български 

език. 

Публикациите, в които кандидатът е първи автор или втори автор са над 88% от общата му 

продукция. Тази справка очертава водещата му роля и е доказателство, че публикациите са 

реализирани по негови идеи или с активното му участие.   

 

Обща характеристика за дейността на кандидата 

Учебно-педагогическа дейност 

Доцент Арнаудов има над 8 години педагогически стаж и широко разгърната учебна 

дейност в областта на Ентомологията. През този период се изгражда като ерудиран и уважаван 

преподавател. 

Доцент Арнаудов извежда учебния процес на студенти ОКС „Макалавър“ по дисциплините 

„Прогноза и сигнализация“ и „Карантина на растенията“.  За ОКС Магистър е разработил 7 

учебни програми – Ентомология, Вредители по складираните продукти и материали, Растителна 

защита при лечебни ароматни и вкусови растения, Прогноза и сигнализация, Карантина на 

растенията, Интегрирана растителна защита и Алтернативни системи за борба с неприятелите 

при условие на биологично производство, а за ОКС „Бакалавър“ – 2 учебни програми по 

дисциплините „Прогноза и сигнализация“ и „Карантина на растенията“ 

Той е съавтор на 2 помагала по Карантина на растенията - учебник и тест (електронен 

формат). 

До този момент е бил ръководител на 16 защитили дипломанти от ОКС „Бакалавър” и ОКС 

„Магистър“, а в момента е ръководител на 1 докторант.  

 

Научно-изследователска дейност 

Научните изследвания на доц. Арнаудов са фокусирани върху:  
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1. Проучване появата и разпространението на нови инвазивни видове за фауната на 

България. 

2. Изучаване биоразнообразието в овощни агроценози и взаимоотношенията между 

растение-гостоприемник, вредител и неговите естествени неприятели. 

3. Проучване чувствителността на местни и интродуцирани орехови сортове към нападение 

от икономически важни болести и неприятели. 

4. Проучване ефикасността на нови съвременни методи и средства за контрол на 

икономически важни неприятели по овощните култури. 

5. Мониторинг върху видовия състав и популационната численост на икономически важни 

неприятели по полски и технически култури.  

6. Проучване възможностите за прилагане на съвременни методи за размножаване на 

ореха. 

 

Научната тематика е целенасочена и актуална, като част от научните изследвания на 

кандидата са проведени с международно сътрудничество. 

 

Научни и научно-приложни приноси 

Проучванията на доц. Арнаудов са оригинални и проведени на съвременно ниво.  

Качеството на получените резултати се потвърждава от броя публикации в научни издания 

реферирани в ISI Web of Knowledge или Scopus и приравнени на тях.  

Значението на представената научна продукция може да се види в представените приноси 

на кандидата, които приемам безрезервно.  

Цитирания: научните резултати на доц. Арнаудов са получили широк отзвук у нас и в 

чужбина. От посочените 158 цитирания от български и чужди автори 45 са в научни списания с 

IF, 45 – в реферирани научни списания, и 69 – в други издания (монографии, списания, 

дисертации). 

 

Приложна, експертна и други дейности 

Доцент Арнаудов е утвърден специалист в областта на растителната защита, добре 

известен у нас и в чужбина.  

Доклади и постери: Кандидатът представя резултатите от научните си изследвания и чрез 

участието си с доклади и постери на общо 20 научни форума. Дванадесет от тях са изнесени в 

национални и 8 в международни конференции и конгреси.  

Експертна дейност: Благодарение на богатия си опит и широки познания, той е търсен 

експерт, участвал в: а) Работна група, по програма САПАРД за разработване на обучителен курс 
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на лица заети в сектор „Трайни насаждения – овощни градини, лозя и ягодоплодни”; б) Работна 

група, по програмата за разработване на Ръководство за интегрирано управление на 

вредителите при овощните култури, НСРЗ, МЗХ; в) Работна група, по програма за „Създаване и 

трансфер на добри производствени земеделски практики, разработване на наръчници и 

системи за обучение и внедряване”: г) Работна група, по програма за разработване на 

обучителен курс на лица за добиване право за използване на продукти за растителна защита от 

професионална категория на употреба“, БАБХ, Шуменски университет, д) Експертна комисия 

към МНЗ по оценка на щети по овощните култури, причинени от природни бедствия. 

Научни/образователни проекти: Доцент Арнаудов участва/ръководи общо 27 проекта, 

както следва:  

 Международни проекти – 2; 

 Проекти с външно финансиране – 3;  

 Проекти от ССА – 12; 

 Проекти с университетско финансиране – 10.  

 

Заключение 

Оценявайки положително цялостната научно-изследователска и преподавателска дейност, 

оригиналните научни и научно-приложни приноси, неговия авторитет като утвърден 

изследовател и преподавател в областта Растителната защита (Ентомология/Фитопатология), и 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника 

за приложение в ШУ, с пълна убеденост предлагам на Научното жури да гласува положително, а 

Факултетният съвет на Факултета по природни науки да избере доц. д-р Веселин Александров 

Арнаудов за академична длъжност „професор“ по научна специалност 6.0 Аграрни науки и 

ветеринарна медицина, професионално направление, 6.2 Растителна защита /Ентомология и 

Фитопатология/“. 

 

18.05.2018 г. 

   

ИЗГОТВИЛ СТАНОВИЩЕТО:  

     /Проф. дсн Х. Самалиев/ 

 


