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Р Е Ц Е Н З И Я 

от проф. д-р Румен Игнатов Томов 

Лесотехнически университет 

на материалите, представени за участие в конкурс  

за заемане на академичната длъжност “доцент“  

направление 4.3 Биологични науки, шифър 01.06.19 - „Паразитология и хелминтология“ 

за нуждите на секция „Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни“, отдел 

„Животинско разнообразие и ресурси“  на ИБЕИ при БАН 

В  конкурса  за  доцент, обявен в  Държавен  вестник,  бр. №55 /19.07.2016 г. и в 

сайта на Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН, 

София за нуждите на секция „Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни“, 

отдел „Животинско разнообразие и ресурси“, като  кандидат  участва гл. ас. д-р Данаил 

Илчев Таков от ИБЕИ при БАН. 

1. Кратки биографични данни

Данаил Илчев Таков е роден на 12.03.1974г. През 2000 г. завършва биологически 

факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и придобива ОКС „Магистър” по биология, 

специализация „Зоология на безгръбначните животни“. През 2008г. защитава 

дисертация на тема: „Фаунистично разнообразие и разпространение на ентомопатогени 

в корояди (Scolytidae) от България“  и придобива ОНС „Доктор” по научна специалност 

01.06.02 „Зоология“. 

От 2000 до 2008 г. работи като биолог в Институт по зоология на БАН. От 2008 г. 

до сега заема длъжността „Главен асистент“ в Институт по зоология на БАН и Институт 

по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН. Трудовият му стаж по 

специалността е 12 години, 8 месеца и 16 дни. 

Професионалната дейност на гл. ас Таков е насочена към проучвания на 

ентомопатогенни организми по икономически важни насекомни неприятели. Участва в 

разработката на 10 научноизследователски проекта. Научната му продукция включва 

29 научни публикации. Участвал е в 16 научни конференции. Членува в Съюз на 

учените в България и Българско паразитологично дружество. 
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2. Общо описание на представените материали 

Кандидатът гл. ас. Данаил Илчев Таков участва в конкурса с 23 броя, научни 

публикации, които могат да бъдат класифицирани както следва: 

По вид: 

 Публикации в научни списания – 20 броя; 

 Публикации в сборници от научни форуми – 3 броя; 

По важност: 

 Публикации в списания с импакт-фактор – 12 броя; 

 Публикации в списания без импакт-фактор – 8 броя; 

 Публикации в сборници от научни форуми – 3 броя; 

По място на публикуване: 

 Публикации в реферирани български и чужди списания – 20 броя; 

 Публикации в сборници от международни научни форуми – 3 броя; 

По език, на който са публикувани: 

 Публикации на чужд език – 23 броя; 

По брой на съавторите: 

 Самостоятелни публикации – 0 броя; 

 Публикации с един съавтор – 1 броя; 

 Публикации с двама съавтори – 6 броя; 

 Публикации с трима и повече съавтори – 16 броя; 

 

3. Отражение  на  научните  публикации  на  кандидата в литературата 

(известни цитирания) 

Върху цялата научна продукция на кандидата са забелязани общо 107 

цитирания, които могат да бъдат категоризирани, както следва: 

 В списания с импакт фактор – 46 броя   

 В нереферирани списания и сборници от научни форуми – 24 броя; 

 В монографии, дисертации и др. – 37 броя. 

 

4. Обща характеристика на дейността на кандидата 

4.1. Научна и научноприложна дейност 

Гл. ас Таков има 12 години, 8 месеца и 16 дни натрупан опит в научни 

изследвания върху разнообразието, разпространението и биологията на 
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ентомопатогенни организми по икономически важни насекоми. Неговите проучвания се 

имат изключителна актуалност, тъй като са насочени към търсенето на възможности за 

екологосъобразна борба с вредните насекоми, чрез използването на ентомопатогенни 

организми – гъби, микроспоридии, протозои, нематоди. 

.Основната част на проучванията са свързани с патогените по икономически 

важните видове корояди - Ips typographus, Ips sexdentatus, Dryocoetes autographus, 

Tomicus piniperda и др. (публикации № 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22). Изключително 

задълбочени са проучванията и върху основните неприятели от разред Lepidoptera - 

Lymantria dispar, Lymantria monacha, Thaumetopoea pitiocampa, Malacosoma Neustria, 

Tortrix viridana, Erranis defoliaria, Aporia crataegi, Melitaea didyma и др. (публикации № 11, 

16, 17, 19, 23, 26, 28). Проучени са също така ентомопатогените по Tanymecus dilaticollis 

(№ 21, 25), Periplaneta americana (№ 24), Poecilimon thoracicus (№ 27), по чужди видове 

насекоми в България (№ 15). 

Те са проведени на съвременно ниво и са фокусирани в следните аспекти на 

патологията на насекомите и биологичната борба: (1) Разнообразие, разпространение и 

биология на патогени и паразити при различни видове насекомни гостоприемници; (2) 

Изпитвания на чувствителността на стопански значими насекоми спрямо 

ентомопатогени с оглед търсене на възможности за регулиране на тяхната численост. 

 Голяма част от получените резултати на гл. ас Таков след придобиване на ОНС 

„Доктор“ са резултат от участието му в 6 научноизследователски проекта, както следва: 

4 бр. финансирани от Фонд научни изследвания, 1 бр. проект, финансиран от бюджетна 

субсидия на ИБЕИ – БАН и 1 бр. проект, финансиран от Научна фондация на Германия.   

Гл. ас Таков е участвал и в проект по Оперативна програма "Развитие на 

човешките ресурси ''Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, 

специализанти и млади учени“, BG051PO001-3.3.04/41. 

Научните резултати на гл. ас Таков са оригинални, което се потвърждава факта, 

че двадесет от неговите публикации са публикувани в 10 броя реферирани научни 

списания, както следва: Acta Zoologica Bulgarica - 10, Silva Balcanica – 2, Acta 

Parasitolgica – 1, Pesticides & Phytomedicine – 1, Nematology -1, Journal of Plant Protection 

Research – 1, Phytoparasitica – 1, Biologia – 1, Acta Phytopathologica et Entomologica 

Hungarica – 1, Journal of Invertebrate Pathology – 1. Всички научни публикации на гл. ас 

Таков са рецензирани, което е гаранция за тяхното качество. Всички публикации са на 
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английски език, което допринася за широкото разпространение на научните резултати 

сред международната научна общност. 

Получените научни резултати са представени също така и под формата на 9 

доклада и 7 постера на 15 научни форума, от които 9 в България (Conservation and 

Utilisation of Forest Resources, October 2-6, 2001, Sofia; International Scientific Conference 

– Forestry: Bridge to the Future, May 13-15, 2010, Sofia; International Conference on 

Zoology, October 8-10, 2012, Hissar; International Conference ”Forestry: Bridge to the 

Future” May 06-9, 2015, Sofia; Национална конференция по паразитология с 

международно участие. 18-21 септември 2013, Пловдив; Scientific Conference 

‘Sustainable management of oak forests in Bulgaria’, October 29-30, 2011, Primorsko; Седма 

национална конференция по паразитология, 22-25 септември 2005, София; Юбилейна 

конференция “60 години Институт по зоология”, 21-22 май 2007, София; Научна 

конференция “Биологично разнообразие и жизнена среда”, 24-25 юни 2010 г.; Софийски 

университет „Св. Климент Охридски”, София) и шест в чужбина (Third Gypsy Moth 

Microsporidia Workshop, September 18-21, 2008, Urbana, Illinois, USA, International 

Scientific Conference ‘Forest Ecosystems and Climate Changes’, March 9-10, 2010, 

Belgrade, Serbia, 43th Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology, July 11-15, 

2010, Trabzon, Turkey, International Conference ”Biological control of noxious animals and 

pests”, IOBC/eprs, November 23-27, 2009, Zlatibor, Serbia; International Congress on 

Invertebrate Pathology and Microbial Control and 47th Annual Meeting of the Society for 

Invertebrate Pathology, August 3-7, 2014, Mainz, Germany; International Congress on 

Invertebrate Pathology and Microbial Control, 49th Annual Meeting of the Society for 

Invertebrate Pathology, July 24-28, 2016, Tours, France)  

Цитирания: Научните резултати на гл. ас Таков са получили широк отзвук у нас 

и в чужбина. Върху цялата научна продукция на кандидата са забелязани общо 107 

цитирания на 17 публикации. 46 са цитиранията в 19 броя списания с IF, както следва: 

Acta Parasitologica– 3; Acta protozoologica - 4; Acta zoologica bulgarica – 15; Austral 

entomology – 1; Biocontrol Science and Technology – 1; Biologia – 1; Egyptian Journal of 

Biological Pest Control  – 1; Central European Journal of Biology  – 2; Journal of Agricultural 

Science and Technology  – 1; Journal of Animal and Veterinary Advances  - 1; Journal of 

Applied Entomology – 6; Journal of Invertebrate Pathology – 2; Journal of Pest Science  – 1; 

Journal of Plant Diseases and Protection – 1; Pest Management Science – 2; PLoS ONE 
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11(2): e0148781. doi:10.1371/journal.pone.0148781 - 1; The Canadian Entomologist – 1; 

Turkish Journal of Agriculture and Forestry – 1; Türkyie entomoloji dergisi – 1. 

Останалите цитирания са, както следва: 23 броя в дисертации, 20 броя в 

публикации в научни списания без IF, 12 броя в монографии, 4 броя в публикации в 

сборници от научни форуми и 2 броя в други материали. 

Дванадесет от публикациите на гл. ас Таков, извън дисертационния му труд, са 

отразени в научната литература чрез 54 цитирания. Голяма част от цитиранията са в 

реферирани списания, а 19 от тях са в списания с импакт фактор. Десет от 

публикациите са цитирани от чужди автори (48 цитирания), което показва, че гл. ас 

Таков е добре познат на световната научна общност изследовател.  

 

4.2. Приноси  

Научните приноси на гл. ас. Таков са безспорни и могат да бъдат обобщени в 

следните основни направления: 

(1). Приноси към установяването на нови за науката и България 

ентомопатогенни организми: 

Описан е нов за науката вид нематод Prothallonema tomici n. sp. (Tylenchida: 

Sphaerulariidae), паразитиращ в големия горски градинар - корояда Tomicus piniperda, 

нападащ смърча. (№18) 

Описан е нов за науката вид микроспоридия - Endoreticulatus poecilimonae от 

чревния тракт на скакалеца Poecilimon thoracicus. Получени са оригинални данни за 

ултраструктурата на спорите, според които полярният филамент има 8-9 завита. 

Анализът на 1,221 bp partial SSU-rRNA секвенции показват, че този изолат е тясно 

родствен с групата на род Endoreticulatus. (№27) 

За пръв път в България е установена гъбата Tarichium dissolvens (№ 26).  

Научните резултати на гл. ас. Таков по това направление са публикувани в 3 

броя публикации (№18, 26, 27) 

(2). Приноси към проучванията върху естествените регулатори на 

числеността на насекоми: 

За първи път за науката са получени данни за патологията на инфекцията, 

ултраструктурата на спорите и спорогониални стадии на микроспоридиите Nosema sp. 

(№8) и Endoreticulatus schubergi  (№9) заразяващи златозадката. 
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За първи път у нас е установена гъбата Entomophaga auliciae в природни 

популации на E. chrysorrhoea. Установено е че гъбата е един от основните фактори за 

смъртност на златозадката през 2000 г. (№7). 

За първи път ентомопатогенната гъба B. bassiana е намерена в бръмбарите Ips 

sexdentatus, Tomicus piniperda, Orthotomicus longicollis, O. erosus, Xylosteus spinole, 

Taphrorychus villifrons и Phylobius sp. в България (№22).  

За първи път представители на разред Eugregarinida (Sporozoa) са съобщени в 4 

вида бръмбари - O. longicollis, Acanthocinus aedilis, Rhagium inquisitor, Pyrochroa 

coccinea, а една микроспоридия от р. Chytridiopsis във O. longicollis (№22).  

За първи път са изолирани ентомопатогенните гъби B. bassiana и Metarhizium 

anisopliae от възрастни на сивия царевичен хоботник Tanymecus dilaticollis .За пръв път 

е съобщена грегарина по T. dilaticollis (№25). 

За първи път в България B. bassiana е установена в  3 вида пеперуди - 

Malacosoma neustria, Totrix viridana и Melitaea didyma (№23).     

За първи път в корояди са установени микроспоридия от р. Nosema във 

Taphrorychus villifrons и протозои от род. Gregarina в 4 вида - T. villifrons, Pityogenes 

bistridentatus, P. conjunctus и Orthotomicus erosus (№20) 

 

Контрол на вредни твърдокрили. Установено е, че при изследването на Ips 

typographus от Витоша и Родопите в 40.1% от екземплярите се наблюдава единична 

инфекция от трите вида Entomopoxvirus (ItEPV), Gregarina typographi, Chytridiopsis 

typographi.. Смесена двойна инфекция се наблюдава при 3% от изследваните 

екземпляри от I. typographus, а тройна инфекция от трите вида Entomopoxvirus (ItEPV), 

Gregarina typographi и Chytridiopsis typographi,е установена само при 5 екземпляра 

(№10).  

Направени са изпитвания с 3 изолата на B. bassiana срещу възрастни на 

Tanymecus dilaticollis и е оценена неговата чувствителност спрямо гъбата. Това са 

първи изпитвания на гъбата спрямо този вредител (№21)  

 

Контрол на вредни пеперуди. Значителен принос за устойчивия контрол на 

гъботворката имат проучванията на гл. ас. Таков върху интродуцираната у нас гъба 

Entomophaga maimaiga (№16, 29). Изследванo е влиянието на  E. maimaiga върху 

комплекса от филофагни насекоми в дъбовите гори на България. Установено е, че E. 
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maimaiga е видово специфичен патоген по гъботворката и нейната интродукция не 

вреди на други неприцелни видове насекоми в дъбовите гори. Анализите на 1499 ларви 

на 38 вида пеперуди показват отсъствие на стадии на гъбата (№ 26).  

При лабораторни и полеви условия е изследвана чувствителността на 

пеперудата Lymantria monacha към E. maimaigа. Установено е, че докато азигоспори на 

E. maimaiga са били образувани в 100% от загиналите гъсеници на гъботворката, то 

успешно развитие на гъбата в лабораторни условия е регистрирано само при 10% от 

опитните гъсеници на монахинята. Резултатите от посочените изследвания 

потвърждават тясната видова специфичност на E. maimaiga. (№28). 

Осъществено е внасяне на микроспоридиите Nosema lymantriae и Vairimorpha 

disparis, изолирани в България чрез заразени гъсеници в 2 популации на гъботворката с 

ниска численост в България и 2 с нарастваща численост в северен Илинойс, САЩ. 

Получените тригодишни резултати показват, че N. lymantriae е успяла да се установи в 

опитната популацията на гъботворката в България, където е намирана всяка година и 

срещаемостта й варира от 3,5% до 33,0%. Двата вида интродуцирани микроспоридии 

не са установени в други видове пеперуди, което потвърждава видовата им 

специфичност и ги прави подходящи за допълнителен контрол на вредителя, както в 

Европа, така и в САЩ (№17).  

За първи път у нас е изследвано разпространението на микроспоридиални и 

гъбни инфекции в 72 популации на златозадката Euproctis chrysorrhoea от Стара 

планина, Средна гора, Сакар и Родопите и са установени микроспоридии от род 

Nosema, род Endoreticulatus и гъбата Entomophaga auliciae. (№ 7, 8, 9). 

Установено е, че гъбите E. aulicae, Tarichium dissolvens, Isaria farinosa, B. 

bassiana, Beauveria sp., Conidiobolus sp. и Lecanicillium sp. причиняват висока смъртност 

на ларви и какавиди (39.1-100%, средно 61.8%) на Catocala nymphagoga (Erebidae). (№ 

26).  

При изследването на 7 вида пеперуди се установяват B. bassiana като 

доминиращ вид, следван от Fusarium sp. и Aspergillus sp. (№23)       

(3) Обзорни публикации 

Изготвен е актуален списък на ентомопатогенните гъби по Ips typographus, Ips 

sexdentatus (№13) Dryocoetes autographus (№13) 
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На основата на литературни данни и собствени проучвания е изготвен актуален 

списък на протозойните и микроспоридиални патогени по 35 вида икономически 

корояди в Европа, който включва 31 патогена. (№14)  

Обобщени са сведенията за 56 естествено срещащи се ентомопатогени, 

установени в чуждоземни инвазивни насекоми в България. От тях 22 са протозои, 14 

микроспоридии и 20 гъби. Представени са данни за географското им разпространение 

(№ 15). 

(4) Други приноси 

За първи път в България се установяват форетични акари по I. typographus от 

Витоша и Родопи са установени 5 вида форетични акари - Dendrolaelaps quadrisetus, 

Trichouropoda polytricha, Histiostoma piceae, Urobovella ipidis и Proctolaelaps fiseri, (№12) 

В американската хлебарка Periplaneta americana са установени 5 вида протозои и 

2 вида нематоди: Endamoeba blattae, Amoeba sp., Lophomonas striata, Nyctotherus ovalis, 

Balantidium blattarum, Hammerschmidtiella diesingi и Leidynema appendiculatum. 

Представени са биометрични данни за установените паразити, както и данни за тяхната 

екстензивност (№ 24)    

Проучено е усвояването на въглехидрати на 10 изолата на B. bassiana, получени 

от вредни насекоми, събирани от различни райони от България и е направено 

сравнение между тях, което подпомага тяхното фенотипно характеризиране. Показано 

е, че сукрозата, малтозата и трехалозата се асимилират в по-висока степен от 

ескулина, арабинозата и дулцитола. Въз основа на получените резултати са обособени 

2 големи групи, като в едната са включени почти всички изолати от бръмбари, а във 

втората – от пеперуди (№ 19). 

5. Оценка  на личния принос на кандидата

В документацията по конкурса не са представени самостоятелни публикации на 

кандидата. На 6 от публикациите гл. ас. Таков е първи автор, на 5 е втори автор, на 12 

е трети и следващ автор. Повечето от публикациите са резултат на разработките на 

съвместни проекти, в които личният принос на гл. ас. Таков е значителен.  

6. Критични  бележки

В представената справка за приносите са допуснати неточности и разминаване 

между текста и номерацията на цитираните публикации.  
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7. Лични  впечатления

Личните ми впечатления за гл. ас Таков се основават на професионалните ми 

контакти с него. Бих определил гл. ас Таков като изключително мотивиран и 

целенасочен изследовател в областта на патологията на насекомите. Публикуваните 

от гл. ас Таков материали подчертават неговата отдаденост на научните изследвания и 

прецизност в изпълнението на дейностите, с които се ангажира.  

8. Заключение

Гл. ас. Таков е изследовател с ясно очертан научен профил, фокусиран към 

фауната и биоекологията на патогените и паразитите по насекомни гостоприемници. 

Той има безспорни научни приноси в областта на патологията на насекомите, които са 

научна основа за по-широкото прилагане на методите за биологична борба с вредните 

насекоми в практиката.. 

 Естествен резултат от участието му в разработването на научни проекти е 

големият брой съвместни публикации с изтъкнати български и чуждестранни учени в 

реномирани научни издания. Големият брой забелязани цитирания на неговите 

разработки в реферирани списания, както и фактът, че четиринадесет от неговите 

публикации са цитирани от чужди автори доказват, че той е международно признат 

изследовател. 

Представените от гл. ас. Таков материали за настоящия конкурс отговарят на 

минималните наукометрични изисквания за заемане на академичната длъжност 

„Доцент” в ИБЕИ – БАН, като изискванията за цитирания са значително превишени.  

Във  връзка  с  посоченото  по-горе,  предлагам гл. ас. д-р Данаил Илчев 

Таков да бъде избран за „доцент“ в направление 4.3 Биологични науки, шифър 

01.06.19 - „Паразитология и хелминтология“ 

14.11.2016 г.   Рецензент: 

/Проф. д-р Румен Томов/ 


