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Р Е Ц Е Н З И Я

от акад. дбн Васил Григоров Големански 
 И-т по биоразнообразие и екосистемни изследвания ( ИБЕИ) – Б А Н . 

ОТНОСНО:  материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академична 
длъжност „ДОЦЕНТ”  по научната специалност „Паразитология и 
хелминтология” (01.06.19)  за нуждите на Секция „Биоразнообразие и екология на 
безгръбначните животни”, Отдел „Животинско разнообразие и ресурси” в ИБЕИ- БАН. 

В конкурса за „Доцент”, обявен в Държавен в. бр. 55/19.07.2016 г. по научната
специалност  „Паразитология  и  хелминтология”  към  Секция  „Биоразнообразие  и
екология на безгръбначните животни” в ИБЕИ – БАН участва единствен кандидат д-р
ДАНАИЛ ИЛЧЕВ ТАКОВ – главен асистент в същия отдел.

Биографични данни и кариерно развитие на кандидата 

Главен асистент д-р Данаил Таков е роден през 1974 г.  През 2000 г.  завършва

Биологическия  факултет  на  Софийския  университет  с  магистратура   по  биология

(Зоология,  Ентомология,  Обща и Медицинска паразитология).  От 2002 г.  постъпва в

Института  по  зоология  –  БАН  като  докторант  към  секцията  по  Протозоология  със

задача изследвания в областта на паразитологията и патологията на насекомите с оглед

биологична борба с вредителите. През 2008 г. защитава дисертационен труд на тема „

Фаунистично  разнообразие  и  разпространение  на  ентомопатогени  в  корояди

(Scoloitidae)  в  България” и  придобива  научната  степен  Доктор  по  научната

специалност  Зоология (01.06.02).  От тогава  досега  работи  като Главен асистент към

Секция „Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни” -  Изследователска

група „Протозоология” в ИБЕИ.

 Научни трудове на кандидата във връзка с конкурса

За участие в обявения конкурс гл. асистент д-р Д. Таков е представил на хартиен

и  електронен  носител   общо  11  документи,  изисквани  по  Закона  за  развитие  на

академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), включващи  Заявление за участие

в обявения конкурс от 12.09.2016 г. (Вх. № 10-95/2016), автобиография и удостоверения

за образование и научна квалификация, списъци на научните трудове на кандидата и на

техните цитирания в научната литература, справки за научните приноси , участията му

в научни форуми и научни проекти и др. Прави положително впечатление коректното

представяне  на  документите  и трудовете  на  кандидата  във  връзка  с  конкурса,  което

улеснява рецензирането и оценката им.
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 По конкретно, за настоящия конкурс д-р Д. Таков е представил общо 29 научни

публикации - всички от областта на паразитологията, ентомопатологията и биологичния

контрол срещу вредните  насекоми.  Те  могат   да  се  систематизират  по-конкретно  по

следната схема:

- автореферат на дисертационен труд за н. степен “Доктор” – 1 бр;

-  научни статии във връзка  с  дисертационния  труд  на кандидата  за н.  степен

“Доктор” – общо 5 бр., публикувани в български специализирани списания;

-  журнални  научни  статии,  публикувани  след  защитата  на  дисертацията  в

чуждестранни и български научни издания  – общо 22 бр. От тях 12 са публикувани в

авторитетни специализирани научни списания с Импакт фактор в България (7) и

чужбина (5);

Анализът  на  научната  продукция  на  д-р  Д.  Таков  за  времето,  през  което  той

работи в БАН - общо 8 години показва, че той е продуктивен млад учен и има активна

изследователска  и  публикационна  дейност.  Тя  е  основно  в  областта  на  патогенните

микроорганизми ( вируси, протозои, гъби, нематоди) на различни видове насекоми –

вредители  на  горските  и  селскостопанските  растения,  както  и  на  възможностите  за

използването на тези патогени за  биологичен контрол на вредителите.  Положителен

атестат за научната дейност на д-р Д. Таков е и  факта, че той се стреми и публикува

научните  си  постижения  през  последните  години   в  реномирани  чуждестранни  и

авторитетни  научни  списания  като  Journal of Invertebrate Pathology,  Acta

Phythopathologica and Entomologica Hungarica,  Biologia,   Phytoparasitica и  др.,  които

бързо  достигат  до специалистите  в  съответните  области.  Обстоятелството,  че  почти

всички научни публикации на кандидата са в съавторство с колеги от института и други

научни институти от страната и чужбина показва, че той работи добре в екип и е желан

съавтор в съвместни научни проекти и публикации.

Характеристика и оценка на научните приноси на кандидата.  

Научната  дейност  на  д-р  Д.  Таков,  като  член  на  секция  „Биоразнообразие  и

екология на  безгръбначните  животни” в  ИБЕИ, е  насочена  главно към изучаване  на

биоразнообразието, биологията и екологията на паразити и патогени на икономически

важни животни, основно вредители в селското и горско стопанство. По-важните научни

приноси и постижения на кандидата могат да се обобщат в следните пунктове:

1. Проучил е разнообразието на патогенния комплекс от вируси, гъби, протозои и

нематоди в един от най-значимите горски вредители у нас – смърчовия корояд  (Ips

typographus) от Родопите и Витоша. В резултат са установени  7 вида микроорганизми,
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от  които   5  не  са  били  известни  до  сега  за  България  и  за  дадени  сведения  за

екстензивността на  заразяването на гостоприемника с тях. Резултатите са публикувани

в 3 публикации ( №№ 3, 4, 10).

2. В подобен аспект са проучванията на кандидата и върху микроспиридиите и

ентомопатогенните  гъби  и  на  друг  горски  вредител  -  златозадката  (Euproctes

chrysorrhea) от 4 български планини, в които са установени 1 вид микроспоридия и 2

вида  патогенни  гъби.  За  първи  път  е  проучена  ултраструктурата  на  спорите  и

спорогониалните стадии на установената микроспоридия от рода Nosema и е показано,

че  установените  2  вида  гъби  са  основните  патогени,  причиняващи  смъртност  в

естествените популации на златозадката у нас.( №№ 7,8, 9).

3. В съавторство с български и чуждестранни специалисти е извършено широко

мащабно проучване на ентомопатогените на 21 вида корояди от различни региони на

страната,  в  които  са  идентифицирани  1  вид  от  рода  Nosema и  4  вида  от  разреда

Eugregarinida. Сведенията за намирането на грегарини в някои от изследваните корояди

се съобщават за първи път у нас и представляват интерес от фаунистичен характер за

страната (№№ 4, 20, 22). 

4. Перспективно значими с оглед на биологичната борба с вредните насекоми са

изследванията  на  д-р  Д.  Таков  и  съавтори  от  България  и  чужбина  върху

ентомопатогенните  паразити  и  гъби  на  различни  видове  вредни  насекоми  –  главно

твърдокрили, правокрили и пеперуди от страната. Към тази категория изследвания се

отнасят  проучванията  на  едноклетъчните  паразити  и  нематоди  на  американската

хлебарка (Periplaneta americana), в която са идентифицирани 5 вида протозои и 2 вида

нематоди, проучванията на патогенните за насекомите гъби от родовете  Entomophaga,

Issaria, Bassiana, Bauveria  и др. , причиняващи висока смъртност сред ларвите на някои

от изследваните насекоми и др. ( №№ 4, 12, 20, 21, 25, 26, 28 и др.).  

5. Оценявам високо участието на кандидата в многогодишните изследвания на

широк колектив от български и американски специалисти (  протозоолози,  миколози,

ентомолози, фитопатолози и др.) във връзка с интродукцията в България на патогенната

гъба  Entomophaga maimaiga за  ограничаване  на  популацията  на  гъботворката

(Lymantria dispar)  в  нашата  страна.  Експериментът  се  оказа  положителен  поради

значителното потискащо влияние на внесената гъба върху популацията на гъботворката

в много райони на България, а видът се оказа че е видове специфичен и не напада други

видове пеперуди от фауната на страната ни. (№№ 7, 8, 11, 16, 17, 26 28, 29).
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6.  Фундаментален  и  потенциален  практически  интерес  представляват  и

експерименталните изследванията на д-р Д. Таков и сътрудници върху специфичността

на някои видове ентомопатогенни гъби и възможностите те да заразяват и други близки

видове насекоми  в  лабораторни  и естествени  условия,  както  и  чувствителността  на

насекомите към различни ентомопаготенни гъби. (№№ 5, 21, 23, 25, 28).

7. Приносен характер от фаунистично гледище имат и съобщенията на кандидата

за  установяването  на  5  вида  форетични  акари  и  2  вида  паразитоидни  насекоми  на

смърчовия корояд, както и обобщението върху паразитните протозои, микроспоридиите

и гъбите– общо 56 вида, установени в 35 вида корояди в България. (№ № 2, 11, 13, 14).  

Поради  обстоятелството,   че  почти  всички  представени  за  конкурса  научни

трудове  и  публикации  на   кандидата  са  в  съавторство  с  български  и  чуждестранни

специалисти естествено възниква въпроса какво е участието на кандидата в тях и има

ли  той  възможности  за  самостоятелна  научна  дейност  и  ръководство  на  по-млади

изследователи в направлението, в което са посочените по-горе приноси и постижения?

Моите лични многогодишни впечатления, включително и от съвместната ни работа в

института е, че тои вече е утвърден специалист по ентомопатогенни протозои и гъби и

като такъв е равностоен съавтор на представените колективни публикации. Очаквам от

д-р  Д.  Таков  в  следните  години  да  развива  и  повече  самостоятелна  активност  чрез

научни проекти и публикации в тази перспективна област - изучаване на естествените

патогени на вредни насекоми за целите на биологичната борба с тях – област с важно

практично и екологично значение за обществото и природата. 

Оценка и признания за научните приноси у нас и в чужбина

Научните  приноси  и  постижения  на  д-р  Д.  Таков  са  получили  положителна

оценка  и  признание  от  голям  брой  български  и  чуждестранни  специалисти-

протозоолози, паразитолози, фитопатолози, лесовъди, миколози и еколози от България и

чужбина. Досега 17 научни статии от представените трудове по конкурса са цитирани

над 100 пъти в  журнални научни статии, дисертационни трудове, книги, доклади на

научни конференции и др. Положителна оценка и признание за научната дейност на

кандидата и научното направление, в което работи е фактът, че над 40 от забелязаните

досега цитати са в авторитетни международни специализирани списания като  Journal

of Invertebrate Pathology,  Acta Parasitologica,  Acta Protozoologica,  Journal of Applied

Enthomology, Biocontrol Science & Technology и др.  

Участие в научноизследователски проекти и програми
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В периода от 2008 г. досега, като сътрудник и главен асистент в ИБЕИ при БАН,

д-р  Д.  Таков  е  участвал  активно  като  съизпълнител   в  10 научноизследователски

проекти, финансирани от чуждестранни научни фондове и организации и от Фонда за

научни  изследвания  при  МОН.  Проектите  са  комплексни  и  разработвани  от

специалисти от ИБЕИ и И-та за гората при БАН, ВЛТУ- гр. София, ССА, САЩ, Чехия,

Словакия  и  др.  Кандидатът  е  участвал  активно  и  в  дейността  на  колектива  по

интродукцията  и  контрола  на  ентамопатогенната  гъба  Е.  maimaga в  борбата  срещу

гъботворката по дъбовите гори в България. С научни доклади и постери е участвал и в

над 10 научни форуми в чужбина и България.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Запознаването ми с предоставените по настоящия конкурс документи, научните

трудове и справки за научната дейност на главен асистент д-р Данаил Таков, както и с

Критериите  на  ИБЕИ  при  БАН  за  заемане  на  академични  длъжности  в  института

показва,  че   неговата  кандидатура  за  академичната  длъжност  “Доцент”  по

„Паразитология  и  хелминтология”  отговаря  както  на  изискванията  на  Закона  за

развитие  на  академичния  състав  в  България  (ЗРАСРБ),  така  и  на  специфичните

изисквания и критерии на института. Основанията ми за това заключение са следните:

1. Кандидатът е представила значителна научна продукция от общо 29 научни

статии и доклади на научни форуми в пълен текст, от които 22 са публикувани след

защитата  на  дисертационния  му  труд  за  научната  степен  „Доктор”.  Дванадесет  от

научните статии са публикувани в  авторитетни научни списания с Импакт фактор, от

които 7 -  в български и 5 – в международни научни издания.

2. Научните приноси и постижения на кандидата досега са цитирани над 100

пъти  от  български  и  чуждестранни  специалисти,  включително  и  в  международни

списания с Импакт фактор.

3.  Кандидатът  е  участвал  активно  в  разработването  на  6  национални  научни

проекти и програми, финансирани от МОН и БАН, които имат не само фундаментално,

но и практическо приложение с оглед борбата с вредните насекоми.  

Предвид  всичко  изложено  считам,  че  кандидатурата  на  гл.  асистент  д-р

ДАНАИЛ ИЛЧЕВ ТАКОВ отговаря на критериите и изискванията на ЗРАСРБ и

ИБЕИ-БАН и убедено препоръчвам на Научното жури и Научния съвет на ИБЕИ
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той да бъде назначен на академичната  длъжност „ДОЦЕНТ” по специалността

„Паразитология и хелминтология” в института.

София, 1.ХІ. 2016 г. РЕЦЕНЗЕНТ:

(акад. В. Големански, дбн) 
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