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СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Теодора Бориславова Тошова
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН

член на Научно жури по конкурс за доцент съгласно Заповед №151/ 05.10.2016 г. на
Директора на ИБЕИ – БАН

Относно:  материалите,  представени  за  участие  в  конкурс  за  заемане  на
академичната  длъжност  „доцент”  по  научна  специалност  „Паразитология  и
хелминтология” (шифър 01.06.19), професионално направление 4.3. Биологични науки,
за нуждите на секция „Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни”, отдел
"Животинско разнообразие и ресурси”, ИБЕИ, БАН

В конкурса за „доцент”,  обявен в  ДВ, бр.  55 /19.07.2016 г.,  e подал документи

единствен  кандидат,  Д-Р ДАНАИЛ ИЛЧЕВ ТАКОВ,  който  е  главен  асистент  в  отдел

„Животинско разнообразие и ресурси” в ИБЕИ  (БАН) и притежава образователната и

научна степен „доктор” по научна специалност „Зоология” от 2008 г. 

В  обявения  конкурс  гл.  ас.  д-р  Таков  е  представил  общо  29  научни  труда,

разделени  в  две  групи:  1.  Автореферат  на  дисертация  за  придобиване  на

образователната и научна степен „доктор” и свързаните с нея 5 научни публикации и 2.

Научни  публикации  извън  дисертационния  труд  -  общо  23  броя.  Представените  по

настоящия  конкурс  научни  статии  са  публикувани  на  английски  език  и  12  броя

публикации са в списания с импакт фактор (общ  IF = 7.35; индивидуален  IF = 1.52):

Acta Parasitologica (1 брой), Acta zoologica bulgarica (7 броя), Biologia (1 брой), Journal of

Invertebrate Pathology (1 брой), Nematology (1 брой) и Phytoparasitica (1 брой). Д-р Таков

е водещ автор в 6 броя и втори автор в 5 броя публикации. 

Научните изследвания на гл. ас. д-р Данаил Таков са актуални и многообхватни и

са  в  сътрудничество  с  български  и  чуждестранни учени,  а  научните  постижения  са

оригинални и имат научна и научно-приложна ценност. Във всички научни статии се

очертава ясно приносът на кандидата.

Най-важни  научни  приноси в  областта  на  таксономията,  фаунистиката  и

биологията на патогени и паразити  при стопански значими видове насекоми и някои

други видове безгръбначни животни:

o Въз основа на задълбочени изследвания на 30 вида насекомни гостоприемници основно

корояди (Coleoptera:  Curculionidae:  Scolytinae),  както и на други видове твърдокрили

насекоми от семействата Curculionidae, Cerambycidae и Pyrochroidae от различни райони

на България са установени патогени и паразити от следните таксономични групи: вирус
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(1 вид), протозои (3 вида), микроспоридии (3 вида),  ентомопатогенни гъби (4 вида) и

паразитни нематоди (6  вида),  както и  паразитоиди (2  вида).  Микроспоридии от  род

Nosema и  род  Chytridiopsis, и протозои от род  Gregarina се  съобщават за първи път

съответно в 1, 3 и 9 вида твърдокрили насекоми, а 8 вида гостоприемници са нови за 2

вида  ентомопатогенни  гъби  –  Beauveria bassiana и  Metharisium anisopliae.  Част  от

установените  патогени  и  паразити  по  корояди  са  нови  за  фауната  на  България.

Установени са единични и смесени патогенни инфекции при смърчовия корояд. (№№ 2,

3, 4, 6, 10, 20, 21, 22, 25)1

o Описани  са  два  нови  вида  за  науката  –  1  вид  микроспоридия  -  Endoreticulatus

poecilimonae n. sp. (Microsporidia) от скакалеца Poecilimon thoracicus и 1 вид нематод -

Prothallonema tomici n.  sp.  (Tylenchida:  Sphaerulariidae)  от  големия  горски  градинар

Tomicus piniperda. (№№ 18, 27)

o При ларви на златозадката Euproctis chrysorrhoea (Lepidoptera: Erebidae) са установени

микроспоридии от род Nosema и род Endoreticulatus и гъбата Entomophaga auliciae.  За

първи път в България гъбата B. bassiana се съобщава като патоген за 3 вида пеперуди -

Malacosoma neustria (Lasiocampidae), Totrix viridana (Tortricidae)  и  Melitaea didyma

(Nymphalidae),  а  гъбата  Tarichium dissolvens -  в Catocala nymphagoga (Erebidae).

Установено е, че интродуцираната гъба Entomophaga maimaiga е специфичен патоген по

гъботворката Lymantria dispar (Erebidae) у нас и не застрашава други видове насекоми

полифаги. (№№ 7, 8, 9, 23, 26, 28)

o Установени са 5 вида протозои и 2 вида нематоди в американската хлебарка Periplaneta

americana (Dictyoptera:  Blattidae)  и  3  вида  протозойни  паразити  при  Oxidus gracilis

(Diplopoda: Paradoxosomatidae). (№№ 11, 24)

o В  два  от  научните  трудове  на  д-р  Таков  са  представени  обобщени  данни  за

протозойните  и  микроспоридиални  патогени  на  корояди  в  Европа  и  за

ентомопатогените на инвазивните насекоми в България. (№№ 14, 15)

Допълнително ще отбележа, че в научните разработки извън обзорните трудове са

представени оригинални данни за екстензивност на заразяване, локализация в тялото на

гостоприемника и морфометрични данни за установените патогени и паразити.

Научно-приложни приноси:

o За  първи  път  у  нас  в  лабораторни  условия  са  проведени  експерименти  с  конидиални

суспензии на  изолати  на  ентомопатогенните  гъби  B.  bassiana и  Paecilomyces farinosus

спрямо възрастни на  два вида  корояди Ips sexdentatus и  I.  acuminatus и е установено, че

изолатите на B. bassiana имат по-висок летален ефект в сравнение с тези на P. farinosus при

1 Номерата на статиите съответстват на номерата в списъка на научните трудове, представен от 
Д. Таков.
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тези видове. Конидиални суспензии на 3 изолата  на  B.  bassiana причиняват микози с

висок  летален  ефект  при  възрастните  на  сивия  царевичен  хоботник.  Установена  е

толерантност на ларви на гъботворката спрямо изолати на ентомопатогенните гъби  B.

bassiana и  M. anisopliae,  което обуславя необходимостта от търсене на по-вирулентни

гъбни изолати или други видове ентомопатогенни гъби за борба с този вредител. (№ 5,

21, 23)

Получените резултати от изследвания върху чувствителността на насекоми спрямо

ентомопатогенни  гъби  могат  да  послужат  за  основа  за  разработването  на

екологосъобразни  методи  за  регулиране  на  числеността на  насекоми вредители  в

селското и горското стопанство – подбор на изолати на ентомопатогените за последващи

изпитвания и оценка и разработка на микробиални биопестициди.

o Съществени  са  приносите,  свързани  с  интродуцираната  ентомопатогенна  гъба

Entomophaga maimaiga за борба с гъботворката. Мониторингът на разпространението

на този вид показва, че той е успешно интродуциран в много райони в България и в

други страни от Балканския полуостров. (№№ 11, 16, 29)

Резултатите  от  научните изследвания на  д-р  Таков  са  оценени положително от

български  и  чуждестранни  автори,  като  публикациите  му  са  цитирани  в  общо  107

научни  източници.  Преобладават  цитиранията  от  чуждестранни  автори,  като  46

цитирания (43 %) са в престижни научни списания с импакт фактор като:  PLoS One,

Pest  Management Science,  Journal of Applied Entomology,  Journal of pest Science, Acta

Protozoolgica, Acta Parasitologica, Journal of Invertebrate Pathology и др.

Гл.  ас.  д-р  Данаил  Таков  активно  участва  в  изпълнението  на  общо  10  научни

проекти, от които 2 проекта са финансирани от външни за България източници. Прави

впечатление участието на д-р Таков в голям брой международни и национални научни

форуми – общо 16 броя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Д-р  Данаил  Таков  е  компетентен  и  целенасочен  специалист  с  добре  очертан

профил на изследванията в областта на протозоологията. Наукометричните показатели

на  кандидата отговарят  напълно  на  Закона  за  развитие  на  академичния  състав  в

Република  България и  надхвърлят  заложените  критерии на  НС  на  ИБЕИ,  БАН за

заемане  на академична длъжност „доцент”.  Научните  приноси  на  кандидата,

отражението им в международнате научни източници и личните впечатления ми дават

основание да дам висока и положителна оценка по отношение на кандидатурата на гл.

ас.  д-р  Данаил  Таков за  академичната  длъжност  „доцент”.  Препоръчам  убедено  на
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Научното жури да предложи на Научния съвет на ИБЕИ, БАН да избере  ГЛ. АС. Д-Р

ДАНАИЛ ИЛЧЕВ ТАКОВ за „ДОЦЕНТ“ по научна специалност „ПАРАЗИТОЛОГИЯ

И ХЕЛМИНТОЛОГИЯ” (шифър 01.06.19).

14.11.2016 г. Изготвил становището:

гр. София доц. д-р Теодора Б. Тошова
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