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Професор д.б.н Димитър Бечев на 60 години 
 

Ивелин А. Моллов, Дилян Г. Георгиев 
 

 
 Проф. д.б.н. Димитър Николаев 
Бечев е роден на 21 април 1956 г. в град 
Враца. Научната му кариера преминава в 
следната последователност: студент по 
биология (1975-1981), учител по 
биология (1981-1984), доктор по 
ентомология (1984-1987), завеждащ отдел 
“Биология” в Окръжна станция на 
младите агробиолози, гр. Враца (1984-
1986), завеждащ отдел “Биология” в 
Научно-технически комплекс – гр- Враца 
(1986-1988), биолог в Хистологична 
лаборатори при Онкологичен диспансер 
– гр. Враца (1988-1989). През 1989 г. 
започва работа, като асистент в Биологическият факултет на ПУ “Паисий Хилендарски” в 
катедра “Зоология”, през 1990 г. става старши, а през 1991 г. – главен асистент. През 1995 г. 
става доцент по ентомология в същата катедра, на която е и ръководител в периода 2000-
2007 г. През 2008 г. става доктор на биологическите науки (Ентомология), а през 2011 г. – 
професор. 

В Биологически факултет на Пловдивски Университет извежда лекционни курсове по 
Биогеография, както и теренна практика по Зоология на безгръбначните животни. 
Ръководи дипломанти и докторанти. 

От самото начало на своята кариера научните интереси на проф. Бечев са насочени, към 
изучаване на гъбните комари (Diptera: Mycetophilidae), както и други представители на 
ентомофауната – Coleoptera, Odonata, Hymenoptera и някои други групи от безгръбначните 
животни.  Изследванията на пещерната фауна също си остават негово увлечение и до сега. 
 До настоящия момент Професор Димитър Бечев е автор и съавтор на над 80 научни 
труда, както и учебници и учебни помагала.  Автор е на учебника „Морфология и 
систематика на насекомите” (електронно издание) – 2010 г. През същата година съвместно с 
професор Благой Груев систематизират и публикуват всичката налична литература касаеща 
зоогеографията в България в „Зоогеография на България. Библиография”. 
 Описал е 44 вида гъбни комари от България, Гърция, Кипър и Турция, както и от Канада 
и тропически райони като Мадагаскар, Танзания, Тайланд, Ява, и Нова Гвинея. 

Всички тези резултати са постигнати чрез характерната за него всеотдайност, съчетана с 
неуморни усилия и преодоляване на сериозни трудности по време на самостоятелни 
пътешествия в страната и в чужбина, участие в наши и чуждестранни експедиции. През 1986 
г. взима участие в пещерната експедиция в пещера “Снежна” на клуб “Веслец”, като достига 
кота 350 м. През 2006 г. взима участие в експедиция “Хималаи 2006” с клуб “Вертикал” (на 
представената фотография той е в района на Torong La) и достига 5416 м надморска 
височина. През 2010 г. участва в експедиция “Иран-Демавенд” с алпийски клуб Стара 
Загора.  
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Освен богатата си научна продукция и всеотдайна научна работа, проф. Бечев отделя 
сериозно внимание и време на редакторска работа. През 2009 г. съвместно с И. Моллов и Д. 
Георгиев създава ново научно българско списание за кратки съобщения в областта на 
зоологията - ZooNotes и става негов главен редактор в периода 2009-2013 г. Инициира и 
извършва основната работа по оформянето на специалното издание на списанието 
посветено на фаунистичното разнообразие на Врачанския Балкан (2015 г.) – район добре 
познат от проф. Бечев от ранните му излети като природолюбител.  

Той е член и на редакционните колегии и на други научни списания – Научни трудове 
на ПУ – Animaliа (1994-2000), Научни трудове на ПУ – Biologia (1996-2000), Ecologia 
Balkanica (2009 – до сега), Bulletin of the Natural History Museum – Plovdiv (2016). Рецензент е 
за много международни зоологични и биологични списания, измежду които: Zootaxa, Acta 
Zoologiaca Academie Scientarum Hungarice, Israel Journal of Zoology и др. 

Постиженията и приносите в зоологията на проф. Бечев далеч не се изчерпват със 
скромното поздравително резюме написано от нас. Пожелаваме му все такава неуморност в 
начинанията и благодарим за неговата неизменна отзивчивост и приятелство! 
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