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СТАНОВИЩЕ 

 

От: доцент, доктор Дилян Георгиев Георгиев, дбн 

 

Научна специалност: доцент и доктор в област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика по 

професионално направление 4.3. Биологически науки (Екология и 

опазване на екосистемите); доктор на биологическите науки в област на 

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика по 

професионално направление 4.3. Биологически науки (Зоология) 

 

Към: Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”, 

Биологически факултет, катедра „Екология и Опазване на околната среда” 

 

Относно: конкурс за доцент по научна специалност: 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.3. 

Биологически науки (Биоразнообразие, екологичен 

мониторинг и контрол) в катедра Биология към Факултета по 

природни науки на Шуменски университет “Епископ 

Константин Преславски”, обявен в ДВ, бр.37/17.05.2022 г. 

 

1. Информация за конкурса 

 

Конкурсът е обявен за нуждите на катедра Биология към Факултета 

по природни науки на Шуменски университет “Епископ Константин 

Преславски”, обявен в ДВ, бр.37/17.05.2022 г.  

Участвам в състава на научното жури по конкурса съгласно Заповед 

№РД-16-30/11.07.2022 на Ректора на Шуменски университет. 

 

2. Информация за кандидата в конкурса. Кратка биографична 

справка 

 

Теодора Веселинова Койнова е родена на 27.12.1985 г. Завършила 

висше образование в Шуменски университет – еколог бакалавър и 

магистър. Има и икономическо образование (бакалавър и магистър) от 

Икономическия университет във Варна, както и бакалавърска степен от 

Нов Български университет (административен мениджър). Защитава 

докторска степен по Екология в Шуменския университет.  
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3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната 

длъжност 

 

Оценка на преподавателската дейност 

 

Оценявам високо преподавателската дейност на кандидата. Броят 

водени дисциплини от нея е впечатляващ: 18 в ОКС „Бакалавър“ и 6 в 

ОКС „Магистър“. Явно е, че броят извеждани часове е напълно 

достатъчен и надхвърля изискуемия по закон брой. Кандидатката е и 

курсов ръководител на специалност „Екология и опазване на околната 

среда“, ОКС „Бакалавър“, випуск 2018-2022 г. 

 

Обща характеристика на представените научни трудове/ 

публикации и цитирания 

 

Теодора Койнова участва в научни колективи и се справя отлично с 

работата в екип. Технически редактор е на редица сборници от 

конференции. 

Направленията в нейната научна дейност са разнообразни, което е 

нормално за един еколог – Екологията е една от най-

мултидисциплинарните науки на Земята. Интересите на кандидатката са в 

областите на чистата екология, опазването на околната среда, 

мониторинга, зоологията, етноботаниката и лечебните растения, 

клетъчната биология и екотуризма. 

Представени са всички 29 научни публикации на кандидатката, като 

в тях е явен нейният принос. Тези трудове са публикувани в престижни 

международни списания, много от които са с импакт фактор, имат висок 

квартил и SJR. Тези трудове са цитирани повече от 73 пъти. Тя е и автор 

на глави от книги и научни доклади.  

 

4. Критични бележки и препоръки 

 

Нямам критични бележки и препоръки към кандидата. По общото 

точкуване тя събира общо 403 точки. Това е напълно достатъчно за 

придобиване на длъжноста доцент по закон. Желая и успехи в бъдещата 

работа!  
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5. Заключение 

 

Прегледаната от мен документация на кандидатката, показва, 

че се надхвърля минималното изискуемо по закон точкуване за 

академичната длъжност „доцент“ според Закона за развитие на 

академичния състав на Република България.  

Изказвам своето убедено „ЗА“ относно присъждането на 

академичната длъжност „доцент” по научна специалност: 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.3. Биологически науки (Биоразнообразие, екологичен 

мониторинг и контрол) в катедра Биология към Факултета по 

природни науки на Шуменския университет “Епископ Константин 

Преславски” на Теодора Веселинова Койнова. 
 

 

 

08.08.2022 / Пловдив   Подпис: ………………………… 

 

 

 

 
 


