
Вх № 515-НО-05-06-28.04.2015                                      

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я

от проф. д-р Мария Делова Шишиньова – катедра по Зоология и антропология

на Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, назначена
със заповед № 67/27.02.2015 год. за член на Научното жури.

ОТНОСНО: Материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната
длъжност „Доцент“ по 4.3 Биологически науки, специалност Ентомология за нуждите на
изследователска  група  „Фауна,  таксономия  и  екология  на  безгръбначните  животни“  в
секция „Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни“ на отдел „Животинско
разнообразие и ресурси“ – ИБЕИ, БАН.

За  участие  в  конкурса  за  академичната  длъжност  „Доцент“ обявен  в  ДВ брой
105/19.12.2014 год. са представени документите на единствен кандидат – главен асистент
д-р Тошко Любомиров Тошков от изследователска група „Фауна, таксономия и екология
на безгръбначните животни“ в  секция „Биоразнообразие и екология на  безгръбначните
животни“ на отдел „Животинско разнообразие и ресурси“.

1. ОБЩИ ДАННИ ЗА  КАРИЕРНОТО И ТЕМАТИЧНОТО РАЗВИТИЕ НА
КАНДИДАТА

Главен асистент д-р Тошко Любомиров Тошков работи в ИГ „Фауна, таксономия и
екология  на  безгръбначните  животни“,  Секция  „Биоразнообразие  и  екология  на
безгръбначните животни“ на Отдел „Животинско разнообразие и ресурси“.  От 1991 до
1995 год. е студент в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ и завършва като Магистър със специализация по Зоология на безгръбначните
животни –  ентомология.  От септември 1995  год.  постъпва  като  биолог  в  Институт  по
зоология на БАН, а в периода март 1998 – февруари 2001 год. е докторант по ентомология
в Секция „Таксономия, фаунистика и зоогеография“ на Института по зоология на БАН и
защитава дисертация  на  тема:  „Сфецидната  фауна (Insecta:  Hymenoptera;  Sphecidae) на
Витоша“.  След  защитата  на  докторантурата  работи  като  биолог,  а  от  август  2002  до
момента работи като главен асистент в Института по зоология, а след преструктурирането
в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН. Разработването на
четири  проекта  по  програмата  SYNTHESYS на  тема  „Worldwide revision of the genus
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Harpactus Shuckard, 1837 (Insecta: Hymenoptera: Crabronidae)“ за периода 2005 – 2008 год.
му  дава  възможност  да  повиши своята  квалификация  като  специалист,  посещавайки и
работейки в престижни международни институции – зоологични и природонаучни музеи в
Германия, Холандия, Испания и Франция. Резултатите от работата са включени в някои от
публикациите,  представени  в  настоящия  конкурс.  Като  специалист  ентомолог  Тошко
Любомиров  участва  в  разработването  на  шест  финансирани  научноизследователски
проекта, като на един от тях: “Investigation of the Ichneumonidae, Ampulicidae, Crabronidae
and Sphecidae (Insect: Hymenoptera) Fauna in Natural Protection Zones of East Mediterranean
Region in Turkey” е главен координатор от българска страна.

Общият  трудов  стаж  на  д-р  Тошко  Любомиров  Тошков  по  специалността  е  18
години, 2 месеца и 5 дни според предоставеното удостоверение за стаж по специалността.

2. ОСНОВНИ  НАПРАВЛЕНИЯ  В  ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА  РАБОТА  НА
КАНДИДАТА И  НАЙ-ВАЖНИ НАУЧНИ ПРИНОСИ

В обявения конкурс гл.ас. д-р Тошко Любомиров участва общо с 28 научни труда.
От тях 3 статии са свързани с получаване на образователната и научна степен „Доктор“, а
останалите  25  научни  публикации  са  представени  за  участие  в  настоящия  конкурс  за
доцент. От представените научни публикации 6 са самостоятелни, в 5 публикации е първи
автор,  в 8 – втори автор,  в 3 научни статии е трети автор и в 3 на последващи места
(четвърти – шести автор). Представените публикации са отпечатени на английски език. От
представения списък 8 от статиите са отпечатани в списания с импакт фактор (общ IF =
4,139), а 1 статия е в монография. 9 от статиите са публикувани в български списания, а
останалите – в чуждестранни издания.

Научноизследователската  дейност  на  гл.ас  д-р  Тошко  Любомиров  е  свързана  с
изследване биоразнообрезието на насекоми, съсредоточена главно върху някои семейства
ципокрили насекоми (Insecta: Hymenoptera), както и изследвания върху разпространението
на перли (Insecta: Plecoptera). Основните научни приноси имат фундаментален характер и
са свързани с таксономични, фаунистични и екологични данни на изследваните семейства
насекоми.

Приноси в областта на таксономията и фаунистиката 

Оригинален принос е установяването и описанието на три нови за науката видове
от  сем.  Crabronidae (статии  №№  6,  19,  28).  На  базата  на  материал  от  Балканския
полуостров  (България)  e описан  видът  Harpactus priscus,  от  Канарските  острови  (Ла
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Палма) - Nitela laevigata, а от Израел, ОАЕ и Алжир -   Harpactus brevicornis. Първите два
вида са описани самостоятелно от Любомиров, а третият- в съавторство със Schmid-Egger.

Интерес  представлява  и  описания  за  първи  път  непознат  женски  пол  на  вида
Bembix eburnea от сем. Crabronidae от материал, събран от Турция (статия № 12).

С важна таксономична значимост са извършените промени в таксономичния статус
на видове от три семейства –три вида от сем.  Crabronidae, един вид от сем. Mutillidae и
един вид от сем. Sphecidae (статии №№ 16, 17, 21).

Приносен  характер  имат  и  означените  лекотипи  за  пет  таксона  от  семействата
Crabronidae и Mutillidae, имащи за цел стабилизиране на видовата идентичност (№№ 17,
21).  Означен е и неотип за вида  Crabro varus от род  Tracheliodes ,  чрез което се цели
осигуряване стабилност в номенклатурата на палеарктичните видове от рода (№ 10).

Важен  таксономичен  принос  представлява  дискутирането  на  кандидата  относно
степента на изменчивост, обхвата и стойността за видова идентичност на диагностични
белези от външната морфология на имагиналната форма. Дискутирани и дифенирани са на
базата на морфологията на мъжки на Nysson ganglbaueri от сем. Crabronidae и четири вида
от сем. Mutillidae -  Myrmilla caucasica, M. cornicullata, M. erythrocephala и M. mutica. (№№
18, 21).

В  съвременния  етап  на  развитие  на  биологичната  наука  важна  роля  играе
използването на различни методи и подходи при решаването на определени задачи. В тази
връзка  оценявам  по  достойнство  използваните  класически  и  молекулярни  методи,
приложени  в  част  от  изследванията  на  кандидата.  Чрез  комбинираното  използване  на
морфологични  белези  и  молекулярнобиологични  на  базата  на   митохондриални  ДНК-
секвенции  и  рибозомални  РНК-секвенции  се  потвърждава  видовата  идентичност  на
представители  от  сем.  Formicidae и  сем. Chrysididae.  Приложени  са  ДНК-техники  за
изследване на 5 вида мравки от род  Tetramorium на сем. Formicidae (статия № 11)  и
рибозомални РНК-секвенции на 15 вида от род Chrysis на сем.  Chrysididae (статия № 27).

Фаунистичните  и  ареалографски  приноси  могат  да  се  открият  в  почти  всички
статии,  представени  в  списъка  на  кандидата.  Важен  приносен  характер  имат
публикуваните данни за локалитети на 965 вида ципокрили насекоми за 41 държави. В тях
се посочват за пръв път за територията на една или друга държава установяването на 171
вида ципокрили насекоми.

Ценен  принос  представлява  изготвения  каталог  на  три  семейства  ципокрили
насекоми – Ampulicidae, Crabronidae  и Sphecidae от Турция (№ 17). Изготвен е съвременен
коментиран списък на  видовете от трите семейства,  където за  периода 1845 – 2007 са
установени 549 вида. Изготвеният каталог има стойностен характер, а приложените карти
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подпомагат  ползването  му  като  справочна  литература  от  специалисти  и  други
заинересовани лица.

Изготвен е съвременен коментиран списак на 11 вида от две семейства ципокрили
насекоми  –  Crabronidae и Sphecidae от  територията  на  остров  Ла  Палма  (Канарски
острови). От установените за периода 1993 – 2007 11 вида 5 вида се съобщават за първи
път, а 1 от тях Nitela laevigata е посоченият по-горе нов за науката вид (статия № 19).  

Установените за периода 1811 – 2011 год. 92 вида от 25 рода на сем. Mutillidae на
територията  на  Иран  са  представени  в  съвременен  коментиран  списък.  Даденото
разпространение  на  видовете  извън  територията  на  Иран  и  илюстрирането  чрез  карти
потвърждава приносния характер на изготвения списък (статия № 23).

На базата на фаунистичните данни е изготвен съвременен коментиран списък на
установените  17  вида  перли  от  сем.  Taeniopterygidae (Plecoptera) от  територията  на
България   за  периода  1929  –  2011  год.  (статия  №  25).  Изследването  е  свързано  с
разпространението и екологията на установените видове от това семейство.

Ареалографските приноси са свързани със установяването на значителни промени
на ареала на шест вида - три от видовете са от сем.  Crabronidae, два от сем.  Mutillidae и
един от сем. Bethylidae.

Приносен характер има зоогеографският анализ на фауната на сем.  Crabronidae от
Турция. Той се характеризира с типизиране към седем зоогеографски района (статия №
26). Изследванията на крабронидната фауна на Турция показва голямото богатство на това
семейство – 502 вида и 15 подвида от 26 рода, което е резултат от различната топографска
и  климатична  структура  на  страната,  както  и  влиянието  на  други  фактори  върху  нея.
Установена е и степента на ендемизъм, изразяваща се в 9,7 % от турската крабронидна
фауна и  обхваща 44 вида и 6 подвида. Представянето на ендемичните видове е различно
за различние биогеографски региони на страната.

Приноси, свързани с екологични изследвания на ципокрили насекоми

Научните  приноси  на  кандидата  са  свързани  и  с  екологични  изследвания  на
ципокрили насекоми, включващи фенологията, хранителния спектър, както и проучвания
върху етологията на ципокрили насекоми.

В голяма част от публикациите са представени резултати, свързани със сезонната
имагинална активност на ципокрили насекоми от семействата  Ampulicidae,  Chrysididae,
Crabronidae  и Mutillidae за Балканския полуостров и Югозападна Азия (статия №№ 12,
15, 16, 20, 22, 24).

Приносен  характер  има  изследването  на  паразитоидния  комплекс  на  Sapedra
populnea (Coleoptera,  Cerambicidae) от различни места в България, в резултат на което се
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установяват  четири  нови  вида  за  паразитоидния  комплекс  на  изследвания  вид.Три  от
видовете  са  представители  на  сем. Ichneumonidae и  един от  сем. Megaspilidae. Два  от
паразитоидните видове –  Dendrocerus serricornis и  Gelis ornatulus са нови за фауната на
България (статия № 8).

С  фундаментален  характер  е  и  изследването,  свързано  със  S.  populnea  на
обитаваните  микрохабитати  на  32  вида,  представители  на  17  семейства  от  различни
разреди насекоми. От тях 10 вида ципокрили насекоми са от сем.  Crabronidae.  Като нови
обитатели на  S.  populnea са  27  вида,  а  5  вида се  съобщават за  пръв  път за  България.
Направена е  и екологична характеристика въз основа на  която установените видове са
разпределини в шест екологични групи (статия № 9).

Направени  са  и  проучвания  относно  ловното  поведение  на  Tracheliodes varus
(Hymenoptera:  Crabronidae),  начина  на  атакуване  на  жертвата,  както  и  морфологичните
адаптации на женската, свързани с ловното поведение (статия № 10). 

Приносите на гл-ас. д-р Т. Любомиров са намерили заслужено признание у нас и в
чужбина.  Научните  трудове  са  цитирани   85  пъти,  от  които  21  от  тях  са  цитирани  в
списания с импакт фактор, което показва значимия и стойностен характер на направените
разработки.

Гл. ас. Т. Любомиров е участвал в научни конференции и семинари. Внушително е
представянето  на  доклад  с  данни  за  разпространението  на  60  семейства  насекоми  от
разредите  Coleoptera и Hymenoptera с  общо  742  вида   от  източните  склонове  на
Малашевската  планина  на  Юбилейната  научна  конференция  „60  години  Институт  по
зоология“ през 2007 год.

С важно образователно значение е участието на кандидата в пакет от осем семинара
на  тема  „Outlines in systematics and evolution of insect order Hymenoptera (Arthropoda:
Insecta)“ в Турция.

Подобаващо  трябва  да  се  оцени  и  работата  на  Тошко  Любомиров,  свързана  с
поддържането   и  управлението  на  фонда  на  лабораторията  „Научни  колекции“  на
института. Лабораторията е създадена през 2002 година като част от Секция „Таксономия,
фаунистика и зоогеография“ в Института по зоология, а от януари 2004 до юни 2010 год. е
под  ръководството  на  Тошко  Любомиров.  Колекционният  фонд  включва  материали  от
различни групи животни: ентомологична сбирка от тотални сухи препарати на около 243
830 екземпляра насекоми, от които 1229 екземпляра от типови серии и 63 първични типа;
ентомологична сбирка от  4357 микроскопски препарати,  акарологична сбирка от 7662
микроскопски  препарати,  хелминтологична  сбирка  от  3816  микроскопски  препарати,
ихтиологична  сбирка  от  формалинови  препарати  на  4801  екземпляра  на  полово  зрели
риби. Във връзка с тази дейност, трябва да се подчертае ръководството и участието на
кандидата в разработването на дигитализираната информация и въвеждането в база данни
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на  материалите  от  ентомологичната  сбирка  от  трайни  микроскопски  препарати,  на
акарологичната  сбирка  от  трайни  микроскопски  препарати  и  типовите  материали  от
колекционния фонд. 

По-голямата част от представените публикации в конкурса са колективни и са в
областта на ентомологията и ципокрилите насекоми, където Тошко Любомиров е изграден
специалист. Поради тази причина, приемам неговото водещо значение при изпълнението
на  извършваните  разработки  и  високата  им  научна  стойност.  Тъй  като  няма  изрично
представен  документ  за  дяловото  участие  на  гл.ас.  Т.  Любомиров  при  колективните
публикации,  го  приемам  за  равнопоставено.  Колективните  разработки  показват,  че
кандидатът умее да работи в екип, да участва и ръководи научноизследователски проекти
и  да  поема  необходимата  отговорност.  Представената  допълнителна  информация,  по
искане на член от научното жури, приемам и съм я отразила в рецензията, тъй като тя
представя  по-пълно  и  по-коректно  дейността  на  кандидата  в  неговата  научна  и
организационна работа.

Приемам  представената  справка  за  научните  приноси  и  считам,  че  тя  отразява
основно приносите,  залегнали в публикационната дейност на кандидата.  Като известна
слабост смятам, че някои от приносите са дадени лаконично и биха могли да се изведат по-
подробно  и  по-информативно,  за  да  отразят  стойностния  характер  на  получените
резултати.  Представените  и  отбелязани  в  научната  справка  приноси,  свързани  с
публикации №№ 1 – 3, отнасящи се до дисертационния труд, не са включени в рецензията.
Критична бележка бих отправила и към начина на представяне на автобиографията, която
е  много схематично  поднесена  и  не  дава  възможност  читателя  да  получи по-цялостна
представа за кандидата. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въз основа на представената документация и изложеното в рецензията считам, че
кандидатът покрива изискванията на чл. 24 от Закона за развитиено на академичния състав
в  Република  България  и  Правилника  за  прилагането  му,  както  и  Правилника  и
препоръчителните критерии на БАН и на ИБЕИ – БАН. Гл. ас. д-р Тошко Любомиров е
утвърден учен, с ясно очертан научноизследователски профил в областта на ципокрилите
насекоми.  Притежава  подчертани  способнасти  за  провеждане  на  качествени  научни
изследвания и умения за публикуване на резултатите, чрез които се посочват нови данни и
обогатяват съществуващи познания. Поддържа професионални контакти със специалисти
от  страната  и  чужбина  и  е  предпочитан  партньор  при  провеждането  на  научни
изследвания. Това ми дава основание да дам положителна оценка за избор на „Доцент“
на гл. ас. д-р Тошко Любомиров.
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Предлагам на почитаемото Научно жури да гласува предложение до Научния
съвет на ИБЕИ – БАН да избере гл. ас. д-р Тошко Любомиров Тошков за „Доцент“ по
4.3 Биологически науки, специалност Ентомология за нуждите на изследователска
група  „Фауна,  таксономия  и  екология  на  безгръбначни  животни“  в  секция
„Биорознообразие и екология на безгръбначните животни“ на отдел „Животинско
разнообразие  и  ресурси“  на  Института  по  биоразнообразие  и  екосистемни
изследвания на БАН.

27.04.2015 год.

София
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