


 

По вид: 
• Статии –  10 бр. 
• Доклади – 9 бр. 
• Популярни публикации – 0 бр. 
 
По значимост: 
• Статии в издания с импакт-фактор – 4 бр. 
• Пленарни доклади – 0 бр. 
• Наградени публикации – 0 бр. 
 
По място на публикуване: 
• Статии в реферирани международни списания – 4 бр. 
• Доклади и трудове на международни научни конференции в чужбина 

– 3 бр. 
• Статии в национални списания – 3 бр. 
• Доклади и трудове на международни научни конференции в България 

– 2 бр. 
• Доклади и трудове на национални научни конференции, сесии и семи-

нари – 2 бр. 
• Доклади и научни трудове на университета – 5 бр. 
 
По езика на който са написани: 
• На английски език – 15 бр. 
• На български език – 4 бр. 
 
По брой на съавторите: 
• Самостоятелни – 9 бр. 
• С един съавтор – 6 бр. 
• С двама съавтори – 4 бр. 
• С трима и повече съавтори – 0 бр. 
 
Рецензирани преди публикуването – бр. 
 
3. Отражение на научните публикации на кандидата в литерату-

рата (известни цитирания) 
• Общо – 26 цитирания; 

  



 

• От български автори – 8 цитирания; 
• От чужди автори – 18 цитирания; 
 
4. Обща характеристика на дейността на кандидата 
4.1. Учебно-педагогическа дейност (работа със студенти и доктора-

нти).  
Кандидатът, гл. ас. д-р Михаил Кечев, е посочил като своя педагоги-

ческа дейност: 
- извеждане на лекции и упражнения по дисциплините – „Агроеколо-

гия“ (2010-2015) и „Защита от населението и околната среда“ (2010-2014), 
във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите; 

- извеждане на упражнения по „Биоразнообразие“ (2012/2014) с маги-
стри от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите; 

- извеждане на упражнения по „Хидробиология“ (2011/2013) със студе-
нти от специалност „Екология и опазване на околната среда“ от ПУ „Паисий 
Хилендарски“.  

4.2. Научна и научно-приложна дейност 
Научната и научно приложната дейност е основно в сферата на зооло-

гията, ентомологията и биологичното разнообразие. 
4.3. Внедрителска дейност 
Няма данни за внедрителска дейност. 
4.4. Приноси (научни, научно-приложни, приложни) 
Кандидатът, гл. ас. д-р Михаил Огнянов Кечев, е посочил като свои 

научни приноси:  
- Описването на 3 вида нови за науката от сем. Dolichopodidae (Diptera); 
- Регистрирането на 2 рода нови за фауната на България; 
- Съобщаването на 12 вида нови за фауната на Балкански полуостров; 
- Съобщаването на 28 вида нови за фауната на България; 
- Съобщаването на 45 вида нови за фауната на Тракийската низина; 
- Публикуването на 8 вида нови за фауната на Турция. 
Всички посочени приноси имат фаунистично-таксономичен халактер. 
Въпреки, че са зоологични (ентомологични), те могат да се оценят и от 

екологична гледна точка, тъй като са свързани с видовото изучаване на една 
организмова група – т.е. с биоразнообразието, което е основно направление в 
екологията. 

- 2 от статиите в съавторство с проф. Сенгалевич – за биоиндикация на 
тежки метали и борбата с черешовата муха могат да се отнесат към шифър  
  



 

Екология, на настоящата процедура по хабилитиране. 
 
5. Оценка на личния принос на кандидата 
- Личния принос на кандидата е основно в областта на фаунистичното 

и таксономично изучаване на двукрилите от сем. Dolichopodidae. 
- В 9 от научните публикации е самостоятелен автор, а от останалите 10 

публикации в съавторство – в една е първи съавтор, а в 4 втори съавтор. 
- Четири от публикациите са със сборен импакт фактор от 1.175. 
- 15 от статиите са на английски език. 
- Представени са 10 бр. – свидетелство, удостоверение и сертификати 

за следдипломна специализация по различни научни програми. 
6. Критични бележки 
Ще направя някои конструктивни коментарии, които считам за полезни 

при бъдещото научно и професионално развитие на кандидата. 
От позицията си на хабилитиран зоолог, с два доктората в областта на 

ентомологията и на професор по Екология си позволявам следните бележки 
по представената научна продукция на гл. ас. д-р Михаил Кечев: 

• Монография. 
- Според академичните изисквания: монография е научно изследване, в 

обем не по-малък от 200 стр., притежаващо ISBN, и отпечатано в издателство 
с редколегия, включваща имена с международна известност; 

- монографията има определена структура, която е задължителна; 
- в монография от типа „фауна“, латинските названия на видовете – 

валидни имена и техните синоними се изписват по правилата на Зоологичния 
кодекс; 

- монография се пише когато, дадената организмова група е изучена 
поне в най-общ план; 

- за една слабо изучена група, която авторът проучва в продължение на 
10 години, времето за научно изследване е недостатъчно за да се подготви 
стойностна монография; 

- за групи като Dolichopodidae, в която непрекъснато се описват нови 
видове за фауната на България, да не говорим за новите видове за науката, 
очевидно е нужно повече времето за проучване, преди да се премине към 
подготовката на обобщаващ монографичен труд; 

- за сравнение – проф. Бешовски изучава двукрилите от групата много 
по дълго време, (над 50 години), има малко повече съобщени видове, но не е 
публикувал монография, ръководейки се вероятно от горепосочените съобра-  
  



жения; 
- в една монография задължително се посочват броят на включените 

видове; броят на видовете регистрирани с материали на автора и съответно 
броят на останалите видове, включени в монографията, по материали на дру-
ги автори; 

- броя на видовете с материали от автора, не трябва да бъде по-малък от 
материалите регистрирани от останалите автори и т.н. 

• Статии: 
- броят на статиите е близък до наукометричните критерии, на много от 

висшите училища в България; 
- статиите с екологична тематика, трябва да доминират като брой над 

тези със зоологична тематика, за да има съответствие с шифъра на процеду-
рата;  

- някои статии, като: „Биоразнообразие в земеделието“ и поне още дру-
ги 2, са от категорията – научно-популярни, поради липсата на конкретен 
научен принос; 

- в статията за изследване на екосистеми в Тракийска низина, които са 
защитени територии и включени в Натура 2000 се съобщават 176 висши рас-
тения, 9 бозайника, 26 птици, 10 влечуги, 4 земноводни и др. Не става ясно 
какъв е конкретния принос на всеки един от тримата съавтори; 

- някои от статиите са по материали събирани само през една кален-
дарна година; 

- нещо повече, ентомологичните материали са събирани само през 2-3 
месеца от календарната година; 

- в тези статии е посочено, че събирането е с продължителност от 1 или 
2 часа, като се използва само един от познатите способи – чрез ентомологи-
чен сак;  

- 3-те бележки, посочените по горе, характеризират стил на теренна 
дейност, който очевидно трябва да бъде променен в съответствие на общо-
приетите стандарти за ентомологична работа на терен; 

- една добра ентомологична статия следва да бъде по материали съби-
рани за период по-дълъг от една календарна година и с използването на пове-
че от един метод за събиране на насекоми; 

- горното становище се основава на изискванията за комплексност на 
научните изследвания, и за избягване публикуването на фрагментарни факти 
целящи натрупването на по-голям брой статии през определен период от 
време; 
  



 

- В някои статии като район на изследване се пише Тракийската низи-
на, но от съдържанието се разбира, че насекомите са събирани в околностите 
на гр. Чирпан, които представляват много малка част от този географски ре-
гион.  

• Приноси: 
- в т. 8 от научни приноси се посочва: „Съобщават се нови местообита- 

ния на много видове от семейство Dolichopodidae….“. 
Тази точка не носи конкретни данни, поради което е излишна. 
• Цитирания: 
Списъкът с цитирания се нуждае от прецизиране. 
Има определени стандарти за представяне на цитиранията: 
- Според общоприетите правила при цитиране е необходимо да се 

посочи точно: 
- коя статия е цитирана (като се изпише пълното име на статията, авто-

рите, списанието, годината, страниците и т.н.); 
- в кой източник е направено цитирането (име на статията в която е 

направен цитата, авторите, списанието, годината, страниците и т.н.); 
- горните изисквания са насочени към избягване дублирането на инфо-

рмацията по цитирането (антоцитирането) и не позволяват съзнателна или 
несъзнателна злоупотреба с наличните данни; 

- освен това, ако списанието в което е цитирана дадена статия е с им-
пакт фактор, тази информация се отразява като сумарен импакт фактор от 
цитирани статии; а това е важен показател за стойността на публикацията. 

- в допълнение на казаното – цитирания в докторски дисертации не се 
приемат, като цитати.  

• Рецензии: 
Кандидатът гл. ас. д-р Михаил Кечев е бил рецензент на 2 статии в 

чужди научни  списания.  
• Учебници: 
- Представен е в съавторство, електронен учебник по Защита на населе- 

нието и околната среда.  
- Не е ясно дяловото участие на съавторите. 
• Учебни пособия: 
- двете брошури посочени като учебни пособия се различават същес-

твено от академичните стандарти за учебна или помощна литература полз-
вана от студентите за самостоятелна подготовка по даден изпит. 

- От тях не става ясно, какво е авторското участие на кандидата; 
  



 

- Според актуалните изисквания: „Учебниците и учебните помагала“  
трябва да притежават ISBN, да имат поне един рецензент и да са препоръ-
чани от катедрен съвет в програмата за обучение по съответните дисциплини. 

Лични впечатления 
Личните ми впечатления от кандидата са повърхностни.  
Правят впечатление две основни неща – неговата работоспособност и 

неговата разпиляност в научната област:  
- освен с двукрилите – долихоподиде, гл. ас Кечев се занимава с: 
- хранителния спектър на гущерите;  
- видовия състав на някои миди;  
- фаунистичното и флористично? проучване на обекти по Натура 2000;  
- извеждане на упражнения по хидробиология и на занятия по защита 

на населението и околната среда и т.н 
Този разнобой между научната и професионалната дейност, вероятно е 

резултат от разминаването в научните интереси и специфичните задължения 
на преподавател във Висшето училище по агробизнес и развитие на регио-
ните. 

Моите препоръки в научната и професионалната област е: 
- да се концентрира върху изучаваната от него група от двукрилите 

(долихоподите), където са неговите основни научни приноси; 
- да потърси възможности за екологични изследвания върху групата 

(подобни на наблюденията, за видове от групата които нападат ларви на 
комари, а това би имало евентуална приложна стойност); 

- да се насочи към решаването на чисто екологични проблеми свързани 
не само с биоразнообразието, но и с мониторинга на някои фонови групи, 
животни с индикаторни видове, във връзка с туризма и земеделието, които са 
предмет на неговата професионална дейност; 

- подобен род изследвания ще засилят екологичното начало в неговата 
научна и преподавателска дейност, което в настоящата процедура е само 
загатното и ще бъде в съответствие с шифър Екология и опазване на околната 
среда.  

- да продължи публикуването в реномирани международни списания с 
импакт фактор или списания, които се реферират. 

 
8. Заключение: 
1. Кандидатът, гл. ас. д-р Михаил Кечев притежава необходимата базо-

ва научна продукция, която удовлетворява общите изисквания на процедура- 
 




