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РЕЦЕНЗИЯ

по конкурса за академична длъжност „доцент“ в област на висше образование: „4. 

Природни науки, математика и информатика“, професионално направление „4.3. 

Биологически науки (Биоразнообразие, екологич< и мониторинг и контрол)“, обявен 

в „Държавен вестник”, бр. 37 от 17.05.2022 г.

от д-р проф. Златозар Боев, д. б. и., зав. отд. „Гр ьбначни животни” в Националния 

природонаучен музей при БАН

Настоящата рецензия е изготвена съгласно „Правилник за развитието на академичния 

състав в Шуменския университет «Епископ Константин Преславски»“ (изд. 1, ред. 

Редакция 23/26.11.2021 год.).

1. Общи данни за кариерното и тематичното развитие на кандидата

По конкурса в законно обявения срок редовни докум ;нти е подал само един кандидат -  гл. 

ас. д-р Теодора Веселинова Койнова от Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски“ с 8-годишен трудов стаж в университета. От постъпването й в Шуменския 

университет през 2014 г. досега цялостната й научна дейност преминава във Факултета по 

природни науки.

„Тематичното развитие на кандидата“ е доста криволинейно. Висшето й образование е от 

Стопанския факултет на Икономическия унитерситет във Варна (специалност 

„Корпоративен бизнес и управление“), магистърската степен е с акцент върху екологията 

на лечебните растения, бакалавърската -  върху екология и опазване на околната среда, 

докторската -  върху екологичен анализ на почви и води, а в настоящия конкурс акцент са 

гръбначни жимотни (земноводни, влечуги, бозайници).
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2. Основни направления в изследователската работа на кандидата и най-важни 

научни приноси

В настоящия конкурс кандидатът извън дисертационния труд за придобиване на ОНС 

„доктор“ (2019 г.) представя 19 научни труда - всгчките научни публикации в печатни 

специализирани научни издания, които формално отговарят на професионалното 

направление „4.3. Биологически науки (Биоразнс образие, екологичен мониторинг и 

контрол) научната специалност с изключение на един -  тр. № 16: Koleva, V., Dragoeva, A., 

Nanova, Zh., Koynova, T. (2016) A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 

2 - Safety concerns. Journal of Ethnopharmacology, 183(13), 123-127.

http://dx.doi.org/10.1016/jjep.2016.02.033. Всички те са публикувани в периода 2019-2022 

г., т. е. след защитата на дисертационния й труд. Следва да се отбележи, че и 

дисертационният труд („Екологичен анализ на почви и води от природен парк „Шуменско 

плато“ чрез цитогенетични биомаркери“), попада в с .щото професионално направление. 

Основната част от изследванията на д-р Т. Койнова са в областта на зоологията на 

гръбначните животни и по-специално -  батр ахологията и херпетологията. От 

представените 19 труда, 13 попадат в тези две сбласти. Тях можем да отнесем към 

компонента „Биоразнообразие“ на професионалното направление „4.3. Биологически 

науки“. Към компонента „Екологичен мониторинг и контрол“ можем да отнесем 

останалите 6 публикации.

Основните си приноси гл. ас. д-р Т. Койнова групира в 9 точки, 6 от които са в областта на 

хорологията, фаунистиката и екологията на гръбначни животни (земноводни, влечуги и 

бозайници).

За фаунистиката от особено значение са приносите й (в съавт.) в установяването на 

екстензията на ареалите на 5 вида земноводни и влечуги в България. Кандидатът е и 

съавтор в едната от двете публикации, които през 1021 г. съобщиха за саморазселили се 

бобри (Castor fiber) в страната. Ценни са и приносите в областта на екологията и 

биологията на някои видове земноводни и влечуги, гапр. терморегулацията на балканската 

чесновница (Pelobates balcanicus) или механизмите на улавяне на плячката при дунавския 

гребенест тритон (Triturus dobrogicus) и др. Устаювен е и рядък случай на амплексус

%
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(копулативно обхващане) между представители h i  различни разреди земноводни -  

опашати и безопашати, който обаче е наречен междув идов.

Принос № 9: „За пръв път е изследвано мнението на българското население (чрез 

представителна произволна извадка) относно безопасността на билките и тяхната 

употреба.“ няма връзка с тематиката на обявения конкурс. Затова тр. № 16 трябва да 

отпадне от разглеждане.

Представена е „Справка за оригинални научни прино си“, но за постигнати потвърдителни 

резултати/приноси не се съобщава. Наличието и на такива е според мен е безспорно.

3. Значимост на получените резултати

Изследванията са проведени на съвременно научно равнище и резултатите от тях се приемат 

добре от световната научна общност в съответните на}чни области. Кандидатът е открил 29 

цитирания на негови трудове, всички от които са в роферирани списания (Web of Science, 

Scopus). C това средната цитируемост на публикациите е 1,31 цит./труд. (Приведените 

цитирания са само в печатни издания. Цитирания в електронни източници не са 

посочени.). В автобиографията на кандидата е приведен и друг списък на „Забелязани 

цитирания“, съдържащ данни за 72 цитирания.

Представените трудове са публикувани в 10 държави в Европа, Азия, Северна Америка и 

Африка: България, Великобритания, Германия, Индия, Нигерия, Полша, Румъния, САЩ, 

Франция и Южна Африка. Всички трудове са били рецензирани.

В „Справка за оригинални научни приноси“ се твърди, че „за участие в конкурса са 

представени 18 научни труда“, но броят на трудовете всъщност е 19. Пак там се твърди, 

че „Четири от научните публикации са самостоятелни.“, което не отговаря на 

библиографския списък. Самостоятелни трудове няма в него. В същия списък е 

отбелязано: „В десет от тях първи автор е Теодора Веселинова Койнова.“. Всъщност Т. 

Койнова е първи автор в 11 от представените трудове. Същевременно като част от 

автобиографията си, д-р Койнова е представила и др/г „Пълен библиографски списък на 

публикациите“, в който привжда данни за 30 научни труда и 33 участия с доклади в 

национални и чуждестранни научни форуми. Тук за втори път се натъкваме на своеобразна 

„двойна игра“, което се разминава с научните принциг и.
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Част от изследванията имат финдаментален характер. Например проучването на 

трофичните взаимоотношения на дългокраката горска жаба (Rana dalmatina), малкия 

гребенест тритон (Lissotriton vulgaris), черноморския гекон (Mediodactylus danilewskii) и 

др. с други компоненти на зоо-/биоценозите са именно такива.

4. Най-значими научно-приложни постижения и тяхната обществена значимост

Научно-приложното значение на изследванията на гл.ас. д-р Т. Койнова се основава преди 

всичко на стопанското и биоценотичното значение нг земноводните и влечугите, които са 

основният обект на нейните изследвания. Например н звите данни за разпространението на 

земноводните и влечугите повишават консервационния статус на разглежданите 

територии.

Тр. № 1 (19): „Koynova, Т., Koleva, V., Dragoeva, A. P., Natchev, N. (2022) Peri-Urban 

National Parks as Green Spaces for Recreation: A Case Sludy o f Nature Park Shumen Plateau. In

I. Management Association (Ed.), Research Anthology on Supporting Healthy Aging in a Digital 

Society (pp. 1400-1413). IGI Global, https://doi.crg/10.4018/978-l-6684-5295-0.ch079“ 

всъщност е едно изследване c подчертано приложнс значение, касаещо използването и 

значението на крайградските паркове, въпреки, че е оценена само едната страна 

(значението им за населението). Ролята им за опазван ;то на биоразнообразието в случая е 

останала навън обхвата на изследването. А тъкмо ta има много по-дирекна връзка с 

тематиката на обявения конкурс.

Тр. № 4: Koynova, Т., Marinova, P., Stanchev, N., Nitchev, N., Jablonski, D. (2021) New 

records of Xerotyphlops vermicularis (Merrem, 1820) indicate the northernmost locality of the 

species in the Balkan Peninsula. Check List, 17(6), 1623-1626.

https://doi.Org/10.15560/17.6.1623: Намирането на ю во  изолирано находище, силно 

отдалечено от останалата част на ареала на червей: шцата (Xerotyphlops vermicularis) в 

България край курорта „Елените“, освен фундам< нтално, има и голямо приложно 

значение. Видът е с висок консервационен статус, находището е периферия на ареала (най- 

северното в Европа) и в силно застрашен от у )банизация район със значително 

антропогенно въздействие. Установяването на вида има важно значение за неговото

«
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опазване в тази ключова точка на разпространението му и ще е с приносен характер за 

съхраняването на биоразнообразието на района.

Тр. № 6: „ Koynova, Т., Koleva, V. (2021) Visitors’ opin.ons on the environmental protection in 

Shumen Plateau Nature Park from the negative anthropogenic impact of a nearby city, Bulgaria. 

Ecological Questions, 32(3), 59-65.“ също има криложно значение. Той изследва 

общественото мнение за опазването и увреждането на един от българските природни 

паркове -  Шуменското плато. Общественото м гение е много важен фактор за 

генерирането и реализирането на природозащитни дейности, а опазването на природата, 

основано на научни факти е прякото използване (при тожение) на резултатите от научните 

изследавния.

Тр. № 7: Natchev, N., Nedyalkov, N., Kaschieva, M., Koynova, T. (2021) They are Back: Notes 

on the Presence and the life Activities of the Eurasian Beaver (Castor fiber L. 1758) from the 

Territory of Bulgaria. Ecologia Balkanica, 13(1), 173-175. има важно приложно

(природозащитно) значение за опазването на бобъра, установен в редица места в Северна 

България, особено като се има предвид негативното отношение на част от местното 

население към този вид.

И в други от представените трудове могат да се открият научно-приложни 

резултати/приноси.

5. Демонстрирани умения и заложби за ръководене на научни изследвания

Публикуваните (макар в съавторство) научни резултати, както и тяхното цитиране в 

редица държави са едно косвено свидетелство за тяхната значимост, вкл. и за способността 

на кандидата да провежда научни изследвания. Отно жо ръководенето на такива може да 

се преценява въз основа на 11-те публикации, в които д-р Т. Койнова е водещ (първи) 

автор в колективите.

6. Роля на кандидата за обучението на млади научни кадри

Кандидатът не е представил доказателства за обучението на млади научни кадри. Като 

хоноруван асистент, преподавател и главен асистент в Шуменския университет, д-р

- *

5

*



Койнова е участвала според квалификацията си в прзцеса на обучение на студентите във 

Факултета по природни науки.

7. Профил на научно-изследователската работа

Профилът на кандидата е ясно очертан от тематиката на научните му публикации. Всички 

те (с изкл. на една) изцяло попадат в професионално ьаправление „4.3. Биологични науки“, 

научна специалност „в област на висше образование „4. Природни науки, математика и 

информатика“, професионално направление „4.3. Биологически науки (Биоразнообразие, 

екологичен мониторинг и контрол).

8. Някои бележки

(Не са подредени по значимост)

1. „Горска дългокрака жаба“ и „Дъждовник“ на български се пишат с малки букви.

2. Въпреки, че е приложена ,Декларация за автор ство“, предвид на съавторството във 

всичките 19 труда по конкурса, не би било ззлишно в „Справка за оригинални

научни приноси“ след съответния принос да се посочи: „(в съавт.)“.

3. Тр. № 16 няма отношение към тематиката на обявения конкурс и следва да отпадне 

от разглеждане.

9. Мотивирано заключение

Д-р Т. Койнова удовлетворява минималните държавни изисквания съгласно ЗРАС относно 

всички наукометрични показатели. При сумарен брзй точки 401 т., тя удовлетворява 

изискването за минимален брой от 400 т. (Две точки отпадат поради изключването на тр. 

№ 16, който не е във връзка с темата на конкурса.).

Въз основа на изтъкнатите научни и научно-приложни приноси, смятам, че гл. ас. д-р

Теодора Койнова напълно отговаря на определените критерии за получаване на 

академичната длъжност „доцент” в професионално направление „4.3. Биологични науки“, 

научна специалност „в област на висше образование „4. Природни науки, математика и 

информатика“, професионално направление „4.3. Биологически науки (Биоразнообразие,
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екологичен мониторинг и контрол) на Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски“. Представените от кандидата материали по конкурса покриват всички 

изисквани наукометрични показатели.

Затова съвсем убедено предлагам и на почитаемия Факултетния съвет на Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“ да пг асува с "да" за получаването на тази 

академична длъжност от кандидата.

София, 03.08.2022 год.

РЕЦЕНЗЕНТ:

(Златозар Боев)
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