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С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е

от доц. д-р Милчо Тодоров Тодоров
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, член на Научно жури,

съгласно Заповед № 151/05.10.2016 г. на Директора на ИБЕИ - БАН

Относно: Конкурс  за  заемане  на  академичната  длъжност  „доцент“  в  професионално
направление  4.3.  Биологични  науки,  по  научната  специалност  „Паразитология  и
хелминтология“ (01.06.19), за нуждите на ИГ „Протозоология“, секция „Биоразнообразие
и екология на безгръбначните животни“, отдел „Животинско разнообразие и ресурси“ на
ИБЕИ - БАН, обявен в Държавен вестник, бр. 55 от 19.07.2016 г.

Общо представяне на документите по конкурса и на кандидата
Документи за участие в обявения конкурс за академичната длъжност „доцент“ е

представил  само  един  кандидат  –  гл.  ас.  д-р  Данаил  Илчев  Таков,  служител  в  секция
„Биоразнообразие  и  екология  на  безгръбначните  животни“  към  отдела  „Животинско
разнообразие  и  ресурси“  в  ИБЕИ-БАН.  Процедурата  по  разкриване  и  обявяване  на
конкурса е спазена.  Приложеният комплект материали по конкурса (копия от дипломи,
свидетелства, списъци, справки, служебни бележки и др.), както и оригинали и копия на
научните  трудове  на  кандидата  по профила на  конкурса,  са  представени на  хартиен  и
електронен носител. Те са подготвени съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника
за неговото приложение и са в съответствие с изискванията на Научния съвет на ИБЕИ-
БАН.

Данаил Таков е завършил висшето си образование през 2000 г. в Биологическия
факултет  на  СУ  „Св.  Климент  Охридски“,  специалност  „Биология“,  специализация
„Зоология на безгръбначните животни“. През 2008 г. защитава в Института по зоология
при БАН дисертационен труд на тема „Фаунистично разнообразие и разпространение на
ентомопатогени в корояди (Scolytidae) от България“ и получава образователната и научна
степен „Доктор“ по научната специалност „Зоология“ (01.06.02). От края на 2008 г. досега
е главен асистент в Института по зоология/Института по биоразнообразие и екосистемни
изследвания,  БАН.  Към момента  на  подаване  на  документите  по  конкурса  д-р  Данаил
Таков е на 42 години, а общият му трудов стаж по специалността е 12 години, 8 месеца и
16 дни, като цялата професионална дейност на кандидата е тематично свързана с обявения
конкурс.

Оценка на научноизследователската дейност на кандидата
Д-р Д. Таков е специалист с ясно очертан профил, чиито изследвания са основно в

областта  на  паразитологията  и  са  свързани  с  изучаване  на  биоразнообразието,
разпространението,  таксономията  и  биологията  на  патогени  и  паразити  при  различни
видове  насекомни  гостоприемници.  Научноизследователската  дейност  на  кандидата
напълно  отговаря  на  тематиката  на  обявения  конкурс.  По-важните  научни  приноси  и
постижения на кандидата могат да бъдат обобщени в следното:

ТАКСОНОМИЧНИ ПРИНОСИ.  Съществен  таксономичен  принос  е  откриването  и
описването на 1 нов вид микроспоридия  Endoreticulatus poecilimonae в чревния тракт на
скакалеца Poecilimon thoracicus от Северозападна България, както и на 1 нов вид нематод
Prothallonema tomici, паразитиращ в големия горски градинар - корояда Tomicus piniperda
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по смърча. Към таксономичните приноси се отнася и направената на базата на генетични
изследвания промяна в статуса на микроспоридията  Microsporidium itiiti и отнасянето ѝ
към род Endoreticulatus.

ФАУНИСТИЧНИ ПРИНОСИ.  Изследванията на кандидата имат съществен принос в
разширяването и уточняването състава на протозойните и микроспоридиалните патогени
по короядите в Европа и изготвянето на актуален списък от 31 патогена в 35 вида корояди.
Съществен е приносът му и за проучването на естествено срещащите се патогени в чужди
инвазивни видове насекоми в България, като са представени обобщени данни за 56 вида –
22  протозои,  14  микроспоридии  и  20  гъби.  Направен  e принос  и  в  проучването  на
патогенния комплекс на смърчовия корояд Ips typographus от Витоша и Родопите, като са
установени 7 вида патогени, 5 вида форетични акари и 2 вида паразитоиди, от които 7 са
нови за фауната на България (Entomopoxvirus (ItEPV),  G. typographi,  Ch. typographi,  C.
diplogaster, C. macrogaster, Tomicobia seitneri и Ropalophorus clavicornis). В 3 вида корояди
(I.  typographus,  I.  sexdentatus и I.  acuminatus)  са установени 6 вида паразитни и 2 вида
асоциирани нематоди, нови за фауната на България.

БИОЛОГИЧНИ И МОРФОЛОГИЧНИ ПРИНОСИ.  Многогодишните  изследвания  на
кандидата  имат  съществен  принос  в  разширяването  на  познанията  за  биологията  на
ентомопатогените по насекомните гостоприемници. За голям брой ентомопатогенни гъби,
микроспоридии,  грегарини  и  нематоди  значително  е  разширен  кръгът  на  техните
гостоприемници и са съобщени редица нови гостоприемници от разредите  Lepidoptera и
Coleoptera.  В  резултат  на  проучване  върху  разпространението  на  микроспоридиални  и
гъбни  инфекции  в  72  популации  на  златозадката  (Euproctis  chrysorrhoea)  от  Стара
планина, Средна гора, Сакар и Родопите за първи път са получени данни за патологията на
инфекцията, ултраструктурата на спорите и спорогониалните стадии на микроспоридиите
Nosema sp. и Endoreticulatus schubergi, заразяващи златозадката.

ПРИНОСИ В ОБЛАСТТА НА БИОЛОГИЧНАТА БОРБА. Висока оценка заслужават научно-
приложните  приноси  на  кандидата,  свързани  с  установяване  чувствителността  на
стопански  значими  насекомни  вредители  спрямо  определени  ентомопатогени,  с  оглед
търсене  на  потенциални  биоагенти  за  регулиране  числеността  на  вредителите.
Проведените експерименти с конидиална суспензия на изолати на ентомопатогенните гъби
B. bassiana и P. farinosus спрямо възрастни на короядите Ips sexdentatus и Ips acuminatus
показват, че изолатите на B. bassiana имат по-висок летален ефект (89-96%). Направени са
изпитания  с  3  изолата  на  B.  bassiana и  върху възрастни на  сивия царевичен  хоботник
Tanymecus  dilaticollis и  е  оценена  неговата  чувствителност  спрямо  гъбата.  При
лабораторни и полеви условия е  изследвана  чувствителността  на  пеперудата  монахиня
Lymantria monacha към патогенната гъба Entomophaga maimaigа. Установено е, че докато
азигоспори  на  E.  maimaiga са  били  образувани  в  100%  от  загиналите  гъсеници  на
гъботворката (L. dispar), то успешно развитие на гъбата е регистрирано само при 10% от
опитните гъсеници на монахинята. Резултатите от посочените изследвания потвърждават
тясната  видова  специфичност  на  E.  maimaiga и  нейния  потенциал  за  използване  в
биологичната борба с гъботворката. 

Наукометрични показатели
Публикационна активност. Кандидатът е представил за конкурса общо 29 научни

труда, от които 6 са свързани с придобиване на научната и образователна степен „Доктор“,
а  23 са във връзка  с  настоящия конкурс:  автореферат  – 1 бр.;  статии в международни
списания с импакт фактор  (IF) – 12; статии в списания без  IF, но индексирани от  SCI
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(Science Citation Index)  или  SJR (Scientific Journal Ranking) -  9; статии  в  реферирани
списания,  невключени  в  SCI/SJR –  4 бр.;  статии  в  сборници  от  национални  и
международни  научни  форуми  -  3 бр.  С  изключение  на  автореферата,  всички  научни
публикации на д-р Таков са публикувани на английски език и са в съавторство с български
и  с  чуждестранни  специалисти.  Участието  на  кандидата  в  съвместни  разработки  е
разбираемо, като се има предвид разнообразния характер на научната област, в която са
съсредоточени неговите изследвания. От друга страна това свидетелства, че той вече се е
утвърдил  като  изграден  специалист  в  своята  област  на  изследвания,  който  притежава
необходимите качества за успешна работа в екип и се ползва с доверието и уважението на
своите колеги. Потвърждение за съществената роля на д-р Таков в представената научна
продукция е фактът, че в колективните разработки той е на първо (8) или второ (8) място в
повече  от  половината  от  представените  публикации.  Свидетелство  за  значимостта  и
високото  равнище  на  изследванията  на  д-р  Таков  е  фактът,  че  след  придобиването  на
научната и образователна степен „Доктор“, повече от половината от научните му статии
(12)  са  публикувани  в  международни  научни  списания  с  импакт  фактор:  Journal of
Invertebrate Pathology (IF=2.11), Nematology (IF=0.911), Phytoparasitica (IF=0.887), Biologia
(IF=0.506),  Acta zoologica bulgarica (IF=0.269-0.532).  Бих  искал  да  отбележа  малките
несъответствия между предоставения от кандидата списък с публикации и предоставените
публикации на електронен носител: заглавието на публикация № 3 от списъка се различава
от това на отпечатаната публикация; има разминаване в номерацията - № 11 от списъка е
№ 17 от публикациите на електронен носител, а №№ 12-17 от списъка са съответно №№
11-16; при № 29 отбелязаните страници не са коректни. Разбира се посочените неточности
са от технически характер, с нищо не влияят върху приносите и качеството на научните
изследвания на д-р Таков и са по-скоро добронамерена препоръка за по-голяма прецизност
в бъдещата дейност на кандидата.

Научната продукция на д-р Д. Таков, както в количествено, така и в качествено
отношение  напълно  отговаря  на  изсикванията  на  ЗРАСРБ  и  на  НС  на  ИБЕИ-БАН  за
заемането на академичната длъжност „Доцент“.

Цитирания. Кандидатът е представил списък от общо 107 установени цитирания
на 17 от неговите публикации. От тях 47 цитирания са в списания с импакт фактор (IF), 23
са  в  дисертации  (6  в  България  и  17  в  чужбина),  20  са  в  чуждестранни  и  български
списания без IF, 12 са в монографии и книги (на чуждестранни автори) и 5 са в сборници
от научни форуми и тематични сборници. Трябва да се отбележи, че близо 2/3 от всичките
публикации на кандидата вече са цитирани, като се открояват три от тях (№№ 4, 5, 20),
които имат повече от 10 цитирания всяка (съответно 18, 18 и 11). Посочените отзиви са
доказателство за качеството и значимостта на научната продукция на кандидата и за това,
че  гл.  ас.  д-р  Данаил  Таков  вече  е  утвърден  учен,  добре  познат  на  българската  и
международната академична общност. 

Участие в научни форуми и ръководство на проекти.  В научно-изследователската
дейност на гл. ас. д-р Д. Таков прави впечатление активното му участие в международни и
национални  научни  форуми  и  в  разработването  на  редица  научно-изследователски
проекти.  Той  е  участвал  с  доклади  и  постери  в  общо 16 научни  форума,  от  които  10
международни  и  6  национални.  Участвал  е  в  изпълнението  на  10  проекта  с  различно
финансиране: 1 финансиран по Оперативни програми на ЕС; 1 - от външни за България
източници (USDA, USA); 5 – от  Фонд “Научни изследвания” към МОН; 1 – от НУГ при
МНЗ; 1 – от институтския план на ИБЕИ и 1 – от DFG (по ЕБР с Германия).
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Лични впечатления
Познавам гл. ас. д-р Данаил Таков още от неговото постъпване в института и личните

ми впечатления за него се базират на 15-годишната ни съвместна дейност в една и съща
изследователска група и секция – първоначално в Института по зоология, а понастоящем в
ИБЕИ,  БАН.  Бях  свидетел  на  неговото  развитие  -  първоначално  един  сравнително
затворен  в  себе  си  млад  изследовател,  който  с  натрупването  на  все  повече  знания  и
изследователски опит се превърна в инициативен учен с нови идеи и широки познания в
областта на биологията и екологията,  особено що се отнася до групата на короядите и
техните паразити. Бих искал също така да отбележа, че д-р Таков се отличава със своята
скромност и изключителна коректност във взаимоотношенията си с колегите и е човек, на
който може да се разчита.

Заключение
Комплексната  оценка на  дейността  на  д-р Д.  Таков  убедително  показва,  че той е

изграден специалист с добра методична подготовка и задълбочени познания в областта на
протозоологията и паразитологията. Наукометричните показатели на кандидата напълно
покриват, а някои от тях значително надвишават изискванията на Закона за развитие на
академичния състав в Република България, както и специфичните критерии на Научния
съвет на ИБЕИ–БАН за заемането на академичната длъжност „доцент“. Всички изложени
по-горе факти ми дават основание да дам положителна оценка за кандидатурата на гл. ас.
д-р Данаил Таков и с пълна убеденост да препоръчам на уважаемите членове на Научния
съвет на ИБЕИ-БАН да подкрепят неговия избор на академичната длъжност „Доцент“ в
професионално  направление  4.3.  Биологични  науки,  по  научната  специалност
„Паразитология и хелминтология“ (01.06.19).

София, 12.11.2016 г.

Подпис:

/доц. д-р Милчо Тодоров/
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