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С Т А Н О В И Щ Е  

върху материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„доцент” по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.3. Биологически науки (Биоразнообразие, екологичен 

мониторинг и контрол), обявен от Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски“ в ДВ бр. 37/17.05.2022 г. 

 

 

Кандидат за участие в конкурса: гл. ас. д-р Теодора Веселинова Койнова, Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“ 

Изготвил становището: проф. д-р Димчо Захариев Иванов, Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“, определен за член на научното жури със Заповед №РД- 

16-130 от 11.07.2022 г. на Ректора на Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски“ 

 

1. Кратки биографични данни. 

Гл. ас. д-р Теодора Веселинова Койнова получава бакалавърска степен в Нов 

български университет през 2009 г. с квалификация „икономист“. Получава магистърска 

степен по икономика в Икономически университет – Варна през 2011 г. След това се насочва 

към образование в областта на екологията и получава бакалавърска степен в Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“ през 2014 г. През 2019 г. придобива 

образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност „Екология и опазване на 

околната среда“. Работи като стажант в Министерство на външните работи (2006), 

Национално сдружение на общините в Република България (2007), Уникредит Булбанк, гр. 

Шумен (2008), TVT холдинг, гр. София и Сосиете Женерал Експресбанк АД, гр. Шумен 

(2009). Последователно работи в Мадара АД, гр. Шумен (2010), Чухъл ЕООД, гр. София 

(2010-2012), Наумани ЕООД, гр. Шумен (2011-2012) и АИПСМП д-р Койнова ЕООД, гр. 

Шумен (2012-2018). В периода 2014-2017 г. е хоноруван асистент в Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“. През 2017 г. е назначена като преподавател, а от 2021 г. 

– като главен асистент в същия университет. 

 

2. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност.  

Минималните национални изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“, 

съгласно чл. 2б от ЗРАСРБ, ал. 2 и 3, са изпълнени. 

По група показатели „А“ гл. ас. д-р Теодора Койнова е защитила успешно 

дисертация за присъждане на ОНС „Доктор“, което е удостоверено с копие от дипломата, 

издадена от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ през 2019 г. Това 

осигурява получаването на изискваните 50 т. в тази група. 

По група показатели „В“ са представени 6 бр. публикации в научни списания, които 

са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация (Web of 

Science и Scopus), равностойни на хабилитационен труд. Пет от публикациите са в научни 

списания с квартил Q3, а една е в научно списание с квартил Q1. Изпълнени са всички 

необходими изисквания и са получени необходимите 100 точки. 

По група показатели „Г“ са представени 12 публикации в научни списания, 

реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация (Web of 

Science и Scopus) и 1 глава от книга, извън хабилитационния труд. От тях две статии са в 

научни списания с квартил Q1, 6 статии са в научни списания с квартил Q3 и 4 статии са в 

научни списания с квартил Q4. Разпределението на научните списания, избрани за 

публикуване, е както следва: 
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В България: 

Ecologia Balkanica – 3 статии 

В чужбина: 

Frontiers in Ecology and Evolution (Switzerland) – 1 статия 

PeerJ (United States) – 1 статия 

Ecological Questions (Poland) – 1 статия 

Herpetology Notes (Germany) – 3 статии 

Herpetological Review (United States) – 1 статия 

Check List (Brazil) – 1 статия 

Zoodiversity (Ukraine) – 1 статия 

Избрани са различни научни списания за публикуване, както в България, така и в 

чужбина. С най-висок импакт-фактор са следните: Frontiers in Ecology and Evolution 

(Switzerland) с IF2021=4.493, SJR2021=1.301, Q1 и PeerJ (United States) с IF2021=3.061, 

SJR2021=0.766, Q1. 

Гл. ас. д-р Теодора Койнова е първи автор в 8 публикации, втори – в 1 публикация и 

трети или следващ автор – в 3 публикации. Това разпределение е много балансирано и 

показва изградено умение за работа в колектив. Броят на публикациите, в които тя е първи 

автор (2/3 от общия брой) е доказателство за умението ѝ да ръководи както провеждането на 

изследователската работа, така и процесът по публикуване на получените резултати. 

При необходими 200 точки тя има 203 точки в тази група. 

По група показатели „Д“ са приложени списък и доказателствен материал за общо 

25 цитирания в статии в списания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни 

бази данни с научна информация (Web of Science и Scopus). Цитирани са общо 10 

публикации, като особено внимание заслужава една от тях, която има 9 цитирания. 

Останалите цитирания са разпределени както следва: 1 публикация с 4 цитирания, 1 

публикация с 3 цитирания, 1 публикация с 2 цитирания и 6 публикации с 1 цитиране. Всичко 

това дава основание за получаване на необходимите 50 точки в тази група. 

Общият брой на точките по всички групи показатели е 403 при необходими 400 точки. 

 

3. Основни направления в изследователската работа.  

Изследователската работа на гл. ас. д-р Теодора Койнова след защитата на 

докторската дисертация е насочена в две основни направления: 1. Хорология на земноводни 

и влечуги (публикации В1, В2, В4, В6, Г8, Г9, Г10, Г11), 2. Етология и хранителен спектър 

на земноводни (публикации Г2, Г3, Г4, Г5, Г12). Освен тях тя е провеждала изследвания в 

други направления: 1. Етноботаника (публикация В3), 2. Хидробиологичен мониторинг и 

оценка на екологичното състояние (публикация Г1) и 3. Взаимодействие между 

крайградската паркова среда и човека (глава от книга, публикация Г7). 

 

4. Оценка на научните и научно-приложни приноси. 

Научни приноси: 

 Установено е разширяването на ареала на 4 вида земноводни и влечуги в България; 

 Установено е местообитанието с най-голяма надморска височина в България на 

Червенокоремна бумка (Bombina bombina Linnaeus, 1761); 

 Разработен е модел за документиране на Българския кривопръст гекон 

(Mediodactylus danilewskii Strauch, 1887) от доброволци и включването на гражданската наука 

за оценка на обхвата на разпространение на вида; 

 Установено е завръщането след повече от 150 г. на Европейския бобър (Castor fiber 

L., 1758) на територията на България; 

 За първи път е извършен дългогодишен мониторинг на популацията на Горска 

дългокрака жаба (Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838) на територията на Природен 
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парк „Шуменско плато“; 

 За първи път на територията на България и за втори път в света е установен 

амплексус между Горска дългокрака жаба (Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838) и 

Дъждовник (Salamandra salamandra Linnaeus, 1758); 

 За първи път е извършено изследване върху кинематиката при хранене и други 

специфики в хранителното поведение при Дунавски гребенест тритон (Triturus dobrogicus 

Kiritzescu, 1903) по време на различни онтогенетични етапи. Това е първото изследване на 

хранителното поведение при ларви на представители на рода, което е осъществено с 

помощта на високоскоростно видеозаснемане. 

Научно-приложни приноси: 

 За първи път е изследвано мнението на българското население (чрез 

представителна произволна извадка) относно безопасността на билките и тяхната употреба; 

 За първи път в България е направена оценка на социалното въздействие и 

значението на крайградските паркове за посетителите като зелени зони за отдих на открито; 

 За първи път е изследвана оценката на посетителите на Природен парк „Шуменско 

плато“ относно негативното антропогенно влияние на прилежащия голям град (Шумен); 

 За първи път е извършено хидробиологично изследване на речно-язовирна 

екосистема „река Дългачка – язовир Овчарово”. 

 

5.  Оценка на допълнителните показатели. 

5.1. Участие в научно-изследователски и образователни проекти. 

В периода 2013-2022 г. гл. ас. д-р Теодора Койнова е участвала в 1 международен, 3 

национални и 11 университетски научно-изследователски проекти. Освен тях тя е участник и 

в един образователен проект, свързан с популяризиране на европейската екологична мрежа 

„Натура 2000“ в област Шумен. Много добро впечатление прави фактът, че първите 2 
участия в университетски научно-изследователски проекти са по времето на обучението ѝ в 

ОКС „бакалавър“ в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. 

 

5.2. Участие в научни форуми. 

Резултатите от научноизследователската дейност са представени с общо 33 участия в 

научни форуми. Първите 4 участия са по времето на обучението ѝ в ОКС „бакалавър“ в 

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, което говори за проявена 

активност още като студент. 

 

5.3. Учебно-преподавателска дейност. 

От представената справка за допълнителните показатели по чл. 57а, ал. 2 от 

ППЗРАСРБ се вижда, че гл. ас. д-р Теодора Койнова има активна учебно-преподавателска 

дейност по различни дисциплини в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в периода 2014–2022 

г. Този период е напълно достатъчен за придобиването на необходимите знания и за 

изграждането на умения, които да гарантират степента на подготвеност за заемане на 

академичната длъжност „доцент“. 

 

5.4. Участие в издателски колективи на научни издания. 

В периода 2017-2022 г. гл. ас. д-р Теодора Койнова е технически редактор на Сборник 

с резюмета от Студентска научна конференция „Екология и околна среда“, организирана от 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. 

 

5.5. Организационна дейност. 

Курсов ръководител е на специалност „Екология и опазване на околната среда“, ОКС 

„бакалавър“ в периода 2018-2022 г. 
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6. Оценка на личния принос на кандидата. 

В представената научна продукция личният принос на гл. ас. д-р Теодора Койнова е 

убедителен. Това се доказва както от големия брой публикации, в които тя е първи автор, 

така и от посочените научни и научно-приложни приноси. Съвместните публикации са добро 

доказателство за умението ѝ да работи в екип. 

 

7. Критични бележки и препоръки. 

Препоръчвам на гл. ас. д-р Теодора Койнова да продължава със същия ентусиазъм 

активната си изследователска дейност. 

 

8. Заключение. 

Представените от гл. ас. д-р Теодора Койнова материали по обявения конкурс 

напълно съответстват на минималните национални изисквания за заемане на академичната 

длъжност „доцент“ на ЗРАСРБ. Научните публикации и установените цитирания са напълно 

достатъчни като брой и качество, а много от приносите са оригинални и значими. 

В заключение давам своята ПОЛОЖИТЕЛНА оценка и предлагам на уважаемото 

научно жури да гласува положително, а на Факултетния съвет на Факултета по природни 

науки да избере гл. ас. д-р Теодора Веселинова Койнова на академичната длъжност „доцент“ 

по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.3. Биологически науки (Биоразнообразие, екологичен 

мониторинг и контрол) за нуждите на Катедра „Биология“ към Факултета по природни науки 

на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. 

 

 

 

Дата: 29.08.2022 г.      Член на НЖ: 

                                    (проф. д-р Димчо Захариев) 


