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С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е

от чл.-кор. дсн Пламен Борисов Мирчев

(Институт за гората при Българска академия на науките)

по материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност

„доцент “ по научна специалност „Паразитология и хелминтология “ (шифър 01.06.19)

В конкурса за доцент, обявен в „Държавен вестник“, бр. 55, от 19.07.2016 г., за

нуждите на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при

БАН  –  София,  секция  „Биоразнообразие  и  екология  на  безгръбначните  животни“,

отдел  „Животинско  разнообразие  и  ресурси“  участва  единствен  кандидат  гл.  ас.  д-р

Данаил Илчев Таков.

Данаил Таков  е роден на  12.03.1974  Г. Висшето си образование  получава  в

Софийския  университет  “Св.  Климент  Охридски”,  Биологически  факултет,  където  в

периода 1992-2002 г. придобива квалификацията “магистър по биология“. От 1995 г. до

1999 г. работи в ресторант за бързо хранене. От 2000 г. до 2008 г. е биолог и докторант в

ИБЕИ.  През  2008  г.  въз  основа  на  защитена  дисертация  на  тема:  „Фаунистично

разнообразие и разпространение на ентомопатогени в корояди (Scolytidae) на България“

придобива образователната и научна степен „доктор“ и от същата година до сега заема

длъжността главен асистент.

Участвал е при реализирането на: 2 научни проекта финансирани от външни за

България източници; 7 - финансирани от български източници; 1 научен проект по ЕБР;

и с: 6 доклада и 4 постера на международни научни форуми; 1 доклад на международна

работна  среща;  1  доклад  на  национална  конференция  с  международно  участие  и  1

доклад и 3 постера на национални научни форуми.

Научните  трудове  на  кандидата  включват  автореферат  и  5,  свързани  с

придобиване  на  научната  и  образователна  степен  „доктор“. На  конкурса  за

академичната  длъжност  „доцент“  се  представя  с 23  публикации,  от  които  12  са  в

списания с импакт фактор, а от останалите 11, 3 са публикувани доклади от научни

форуми  (под  №№  в  списъка  на  публикациите  7,  16  и  17).  Всичките  работи  са  на

англиийси език. Първи автор е на 6 от работите (26 %).

Приносите на научната продукция на кандидата бих систематизирал в няколко

направления:



Естествени регулатори на числеността на насекомни видове

 - Патогени по златозатката

В широкомащабно проучване, обхващащо почти целия ареал на златозатката,

Euproctis chrysorrhoea в България е установено, че ентомопатогенните гъбите са най-

същественият природен регулатор на числеността й. За първи път в България е описано

заболяване, причинено от ентомопатогенната гъба Entomophaga auliciae (7). Принос са

и  проучванията  от  групата  на  микроспоридиите  на Nosema sp.  и  Endoreticulatus

schubergi, намерени патогени по този вредител (8,9).

- Патогени по гъботворката

Разгледана е интродукцията и естественото разпространение на  Entomophaga

maimaiga и ролята й за подтискане числеността на гъботворката като предпоставка за

устойчиво развитие на дъбовите екосистеми в страните от Балканския полуостров (15).

Оценен  е  икономическият  ефект  за  горското  стопанство  на  България  от  естествено

възникващи епизоотии от този патоген по Lymantria dispar (29).

Широко мащабно е проучването върху специфичността на E. maimaiga, като за

целта  са  тествани  38  вида  насекоми  от  10  семейства  от  разред  Lepidoptera и  2  от

Hymenoptera  (26).  Изследвана  е  чувствителността  към  този  патоген  на

близкородствения гостоприемник Lymantria monacha  (28).

Изследвана  е  възможността  за  установяване  на  регулиращата  роля  върху

числеността й, чрез изкуствено внасяне на Nosema lymantriae и Vairimorpha disparis  в

популации на вредителя в България и САЩ и използването им като биоагенти (16). 

- Патогени по други насекомни видове 

За първи път в България като патоген по Malacosoma neustria, Tortrix viridana и

Melitaea didyma е съобщена Beauveria bassiana (23).

Изследвани  са  протозойните  инфекции и нематодни инвазии  по  Periplaneta

аmericana (Blattodea: Blattidae) в България (24).

За  първи  път  в  България  по  Catocala  nymphagoga е  изолирана

ентомопатогенната гъба Tarichium dissolvens (26).

Висока оценка заслужава изследването върху род Entoreticulatus и изолираният

от този род патоген по Poeclimon thoracicus (27).

Естествени регулатори на числеността на короядите

Несъмнено връх в работата на всеки изследовател е описването на нов вид за

науката.  Такъв  е  нематодът  Prothallonema  tomici n.  sp.  (Tylenchida:  Sphaerulariidae),

намерен по Tomicus piniperda (18). 



Пионерно за нашата страна е изследването на причинителите на заболявания

по корояда типограф. Анализираните 2830 екземпляра на Ips typographus от Витоша и

Родопите са солидна база за очертаване на ролята и патогенезата  на  Entomopoxvirus

(ItEPV),  Gregarina  typographi (Sporozoa)  и  Chytridiopsis  typographi (Microsporidia)  за

здравния статус на този вредител (10).  Новаторско е и проучването на форетичните

акари  на  Витоша  по  този  гостоприемник.  Съобщават  се  5  вида Dendrolaelaps

quadrisetus,  Trichouropoda  polytricha,  Histiostoma  piceae,  Uroobovella  ipidis  и

Proctolaelaps fiseri за този район на страната (11). Такова е и изследването отново във

Витоша и в Малашевска планина на ентомопатогенните гъби по 3 вида корояди:  Ips

sexdentatus,  Ips typographus и  Dryocoetes  autographus (12).  Трябва да се отбележти и

направеният анализ и обобщения на проучванията до сега в Европа върху установените

по короядите микроспоридийни и протозойни заболявания (13). Кандидатът постепенно

разширява обхвата на своите изследвания, пример за това са проучванията на видовия

състав  и ролята  на ентомопатогенните микроорганизми и нематоди по много широк

кръг от корояди (20, 22).

Други приноси

С  определена  практическа  насоченост  трябва  да  се  разглежда  изготвеният

списък на потенциалните инвазивни насекомни видове и описаните по тях заболявания

(14, 17).

Постигнати  са  теоретични  приноси  при  изследване  на  усвояването  на

въглехидрати от 10 изолата на  B. bassiana, получени от вредни насекоми, събирани от

различни райони в България (19).

За първи път от възрастни на сивия царевичен хоботник Tanymecus dilaticollis е

изолирана B. bassiana и е оценена неговата чувствителност спрямо гъбата (21, 25).

Обективен  индикатор,  позволяващ  да  се  даде  висока  оценка  на  научната

продукция  на  кандидата,  са  цитиранията.  Представен  е  списък  с  107  такива  на  17

научни трудове, от които 44 в списания с импакт фактор.

Според  критериите  на  ИБЕИ кандидат  за  академичната  длъжност  „доцент”

трябва  да  притежава:  образователната  и  научна  степен  „доктор”;  най-малко  20

публикации в специализирани научни издания, от които поне 10 да са в специализирани

международни издания с импакт фактор. Цитиранията на научни трудове на кандидата

да са  поне 20, от които поне 10 в специализирани международни издания с  импакт

фактор. Представените документи и изготвеното от мен становище доказват, че Данаил

Таков покрива всички изисквания за заемане на тази академична длъжност.



Като проява на скромност от негова страна може да се разглежда изготвената

справка за приносите, в която не са отразени публикациите под №№ 15, 17, 27 и др.

Заключение:

 Наукометричните показатели на трудовете ми дават основание да дам висока

оценка на кандидата. Достойнствата на кандидата за заемане на обявената конкурсна

длъжност могат да бъдат оценени в количествено измерение  (брой на публикациите и

цитиранията) и  в  качествен  аспект  (научните  приноси).  Кандидатът  покрива  всички

критерии  на  Научния  съвет  за  придобиването  на  научни  степени  и  заемане  на

академични длъжности в ИБЕИ-БАН, приети от НС на ИБЕИ – БАН на 3 май 2011 г.

Постигнати са сериозни приноси, очертаващи неговия научноизследователски профил.

Предлагам гл. ас. д-р Данаил Илчев Таков да бъде избран за академичната длъжност

„доцент “ по научна специалност 01.06.19 „Паразитология и хелминтология“.

София, Подпис:
08. 11. 2016 г.                      Чл.-кор. дсн Пламен Мирчев


