
Вх. № 1391-НО-05-06/10.11.2016г.

                                                                   До 

                                                                  Председателя на Научния съвет при ИБЕИ, БАН

                                                                  Проф. д-р Б.Георгиев, дбн

                                                         С Т А Н О В И Щ Е

                                    От проф. д-р П.Михайлова, дбн от ИБЕИ, БАН

Относно: 

Присъждане на академичната длъжност „ Доцент“ на гл. асистент д-р Данаил Ил. Таков

Д-р Д. Таков е единственият кандидат за конкурс по научната специалност „Паразитология

и хелминтология“, 01.06.19, обявен в Държавен вестник, бр. 55 от 19.07.2016 г. за нуждите

на  Изследователска  група  „Протозоология“,  секция  „Биоразнообразие  и  екология  на

безгръбначните животни, отдел „Животинско разнообразие и ресурси“

Д-р Таков е роден през 1974 г. През 2000 г. завършва висше биологическо образование в

СУ  „Св.  Кл.  Охридски“  със  специалност  –  зоология.  През  2008  г.  защитава  успешно

дисертационен  труд  на  тема  „Фаунистично  разнообразие  и  разпространение  на

ентомопатогени  в  корояди   (Scolytidae)  от  България”.  От  2009  г.  Д-р  Таков  е  главен

асистент  към  ИБЕИ,  БАН.  Основната  насока  на  изследване  на  кандидата   е

разпространение,  разнообразие  и  биология  на  патогени  /протозои,  гъби  и  паразитни

нематоди/  върху  различни  видове  насекоми.  Тези  изследвания  са  особено  актуални  и

перспективни относно използването на ендопатогени за биологичен контрол и намаляване

числеността на редица вредни насекоми.

Научно - изследователската дейност на кандидата е в няколко направления:

    1. Разнообразие, разпространение и биология на патогени и паразити по насекоми

гостоприемници.  В  тази  насока  на  изследване  са  получени  множество  оригинални

резултати: установен е патогенния комплекс при смърчовия корояд от Витоша и Родопите:

анализирани са микроспоридиални и гъбните инфекции на златозадката от редица планини

в  България,  като  се  доказва,  че  гъбните  инфекции  са  основния  фактор  за  високата

смъртност на вида, проучена е ултраструктурата на отделни стадии от микроспоридии.

Получени  са  резултати  с  важна  практическа  насоченост:  интродуцирани  са  два  вида
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микроспоридии по гъботворката от България и САЩ. Тяхната видова специфичност към

гъботворката  ги  прави  много  успешни  в  борбата  с  този  вредител.  За  първи  път  са

установени  микроспоридии и протозои в 21 вида корояди, в 4 вида  други бръмбари и др.

Особено  внимание  заслужава  описанието  на  нов  за  науката  вид  нематод  по  корояд,

нападащ  смърча.   Установени  са  и  нови  за  България  видове  паразитни  и  асоцирани

нематоди. Оригинални са и резултатите за намиране на патогенни гъби в редица видове

бръмбари,  корояди и  пеперуди.  Описан е  и  нов  вид микроспоридия в  чревен  тракт  на

правокрили,  с  подробна ултраструктурна х-ка  и секвениране на  определен ген,  като се

доказва родство с род Endoreticulatus.

   2. Изпитване на  чувствителността  на насекоми спрямо ентомопатогени с  оглед

редуциране на числеността им. Провеждани са експерименти със суспензия на изолати

от два вида гъби върху корояди и царевичен хоботник, като е установен висок летален

ефект  върху  короядите  на  изолат  от  гъбата Beauveria bassiana.  Изпитана  е  и

чувствителността  на  гъботворката  спрямо  изолати  от  два  вида  ендопатогенни  гъби,  с

установяване на над 56% летален ефект. 

   3.  Фаунистични  и  други  приноси.  Установени  са  нови  за  фауната  на  България

паразитоидни насекоми и акари. Направено е обобщение върху намирането на протозои и

микроспоридии върху 35 корояда от Европа; обобщени са и данните за 56 ентопатогени,

намерени в чуждоземни инвазивни видове насекоми в България. 

Част  от  получените  резултати  д-р  Таков  е  представил   с  доклади  на  6  международни

форума /САЩ, Турция, Сърбия и др./, 3 на национални форума  с чуждестранно участие и

7 постера на национални и международни конференции /Франция, Германия, Сърбия и др/.

В конкурса д-р Таков участва с  29 научни труда: 6 научни труда, свързани с дисертацията

и 23 извън нея. От тях 12 са в списания с ИФ, като Acta Parazitologica,  Nematology,  J.  оf

Invertebrate Patology и др.

 Неговите изследвания намират широк отзвук всред научната общественост. Представени

са 107 цитирания, като повече от 46 са в специализирани списания с ИФ. Кандидатът има и

активна  научно  -  организационна  дейност.  Участвал  е  в  10  проекта:  1  по  ЕБР,  два  от

международни организации и 7, финансирани от български източници.  

Ще си позволя да препоръчам на кандидата да привлече в своите изследвания студенти и

млади  специалисти,  да  ги  обучи  в  тази  изключително  перспективна  област  на
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биологичното познание и заедно  да обеденят усилията си за спечелване на национални и

международни  проекти,  които  ще  осигурят  възможност  за  разширяване  на  неговите

изследвания.

Заключение: От представената научна продукция н отзвука на неговите изследвания

сред  научната  общност,  се  вижда,  че  д-р  Данаил  Таков  е  изграден  специалист-

протозоолог. Високо оценявам научно-изследователската и научно–организационната

му дейност. Напълно убедено предлагам на НЖ по конкурса и на членовете на НС

към ИБЕИ да присъди на гл.  асистент,  д-р Данаил Таков академичната длъжност

„Доцент“ по научната специалност „Паразитология и хелминтология“.

10.11. 2016 г.                                          Проф. д-р П. Михайлова, дбн
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