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СТАНОВИЩЕ

от проф. д-р Влада К. Пенева

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ)-БАН,

член на Научно жури, назначено със заповед № 67/27.02.2015 г. 
по конкурса за доцент по специалност Ентомология (01.06.14) за нуждите на секция

„Биоразнообразие и екология на безгръбначни животни“ на ИБЕИ-БАН, ДВ, бр.
105/19.12.2014г.

В конкурса за доцент по специалност Ентомология е заявил участие и е представил
необходимите документи само един кандидат – гл.  ас.  Тошко Любомиров Тошков,  д-р по
специалност Ентомология (01.06.14)

Оценка на научно-изследователската дейност на кандидата

Научни и научно-приложни приноси. Научните постижения и интереси на д-р Любомиров са

в  областта  на  фауната,  морфологията,  таксономията,  зоогеографията,  етологията  и

биологията на една твърде разнообразна, важна и широко разпространена група насекоми,

групата  на  ципокрилите  (разред  Hymenoptera)  от  Палеарктика  и  в  по-малка  степен  са

свързани с изучаването на перли (разред Plecoptera) от Балканския полуостров. Описването

на 3 нови за науката вида от сем. Crabronidae, редицата номенклатурни актове, резултатите от

изследвания  върху  отделни  диагностични  белези  допринасят  за  усъвършенстване  и

обогатяване  систематиката  на  три  семейства  ципокрили,  в  които  авторът  е  признат

международен  авторитет.  Като  приноси  с  важно  значение  отбелязвам  разработените  от

кандидата видови списъци на 3 семейства ципокрили от Турция, семействата  Mutillidae от

Иран и Crabronidae от Ла палма, Канарски острови, както и на едно семейство плекоптери от

нашата  страна.  Като  резултат  от  неговата  задълбочена  работа  и  дългогодишни

сътрудничества,  са  допълнени и разширени данните за разпространението на почти  1000

вида  ципокрили  от  различни  семейства  от  повече  от  40  страни  в  Европа  и  Азия  и  са

направени 172 нови географски съобщения. 

Не  по-малко  съществени  са  приносите,  свързани  с  етологията  и  биологията  на  редица

видове, с изясняване на тяхната привързаност към местообитанията. Освен изучаването на

музейни  колекционни  материали,  като  използва  разнообразни  полеви  методи  кандидатът

допринася в значителна степен за обогатяване на колекциите от ципокрили насекоми.

Оценявам  много  положително  и  новите  методологични  подходи,  свързани  с

използването  на  молекулярни  методи,  както  и  прилагането  на  сканираща  елекронна

микроскопия за усъвършенстване диагностиката на видове от тази трудна група насекоми. 



Публикационна  активност. Към  автореферата  и  трите  публикации,  свързани  с

докторската дисертация, кандидатът представя  общо 25 научни труда, обект на настоящия

конкурс, от тях 8 са статии в списания с импакт фактор (IF), една монографична разработка,

16 статии в реферирани списания без IF и тематични сборници. Важно е да се отбележи, че в

повече от 40% от тези публикации кандидатът е първи автор. 

Цитирания. Списъкът на цитиранията съдържа общо 85 позовавания, от които 1/4 са в

списания с  IF, което е доказателство за важността на разработките на кандидата и е много

над изискванията за доцент.

Ръководство и участие в проектна дейност

Д-р Любомиров има 4 завършени проекта по SYNTHESIS. Бил е ръководител на един

прокт по двустранно сътрудничество с Турция и е участник в 5 национални проекта.

Експертна, научно-организационна и популяризаторска дейност

Кандидатът е бил член на Организационния комитет на един международен научен

форум.  Много съществена  част  от  неговата  научна  дейност  представлява  работата  му на

куратор на научните колекции от безгръбначни животни на ИБЕИ, в които се съдържат голям

брой  типови  материали.  Бих  искала  да  обърна  внимание,  че  това  е  много  трудоемка  и

отговорна работа, на която може да се посвети само организиран и силно отдаден на работата

си учен. Важно е да се отбележат също усилията на д-р Любомиров по дигитализиране на

сбирките от насекоми и акари, както и на типовите материали.

Обучение на научни кадри и преподавателска дейност

Д-р  Любомиров  е  изнесъл  цикъл  от  лекции,  посветени  на  разред  Hymenoptera  в

Университета Ататюрк в Турция.

Профил на научно-изследователската работа

Научната  и  публикационна  дейност  представят  д-р  Тошко Любомиров като  изявен

специалист  ентомолог,  който  има  капацитет  да  разработва  различни  групи  ципокрили  и

направления, както в теоретичен, така и в приложен аспекти.

Лични впечатления

Познавам Тошко Любомиров от създаването на ИБЕИ, впечатлена съм от неговата

трудоспособност и любов към работата, както и неговия професионализъм.



Заключение

Д-р Любомиров отговаря напълно и в известна степен надхвърля изискванията за заемането

на академичната длъжност „доцент” съгласно Закона за развитие на академичния състав в

България,  както  и  Критериите  на  Научния  съвет  на  ИБЕИ  –  БАН:  защитена  докторска

степен, научна продукция от 25 труда, включително монографична разработка (повече от

30% в списания с IF), 85 цитирания, от които 21 в списания с IF), ръководство и участие в

научни  проекти.  Съществените  научни  приноси  в  областта  на  ентомологията  и  по-

специално,  в  хименоптерологията,  макар  и  кратко  представени,  са  съществени  и

убедителни. Давам положителната си оценка на кандидатурата на д-р Тошко Любомиров за

академичната длъжност „доцент” и убедено препоръчвам на НС на ИБЕИ да бъде избран на

посочената длъжност. 

Подпис: 

30 април 2015 г. (проф. д-р В. Пенева)


