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СТАНОВИЩЕ

от проф. д-р Влада К. Пенева 

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ)-БАН,
член на Научно жури, назначено със заповед №125/14.09.2016 г. 

по конкурса за доцент по специалност Паразитология и хелминология (шифър 01.06.19.),
за нуждите на секция „Протозоология“ на ИБЕИ-БАН, ДВ, бр. 55/19.07.2016 г.

По обявения конкурс за доцент по специалност  Паразитология и хелминология е

заявил  участие  и  е  представил  необходимите  документи  само  един  кандидат  –  гл.  ас.

Данаил Илчев Таков, д-р по специалност Зоология.

Изследванията  на  кандидата  са в  областта  на  паразитологията  и  са  свързани  с

изучаването на различни таксономични групи едноклетъчни и многоклетъчни паразити по

икономически  важни насекоми – твърдокрили (основно  корояди),  пеперуди (златозадка,

гъботворка), хлебарки, правокрили. 

В рамките на разработката на дисертационниая си труд, Д. Таков е публикувал 5

статии в наши и чужди списания. В настоящия конкурс, кандидатът се представя с общо 23

научни труда, от които 12 статии в списания с импакт фактор, 8 – в рецензирани списания

без импакт фактор и 3 доклада от конференции, отпечатани в пълен текст. Публикациите на

Д.  Таков  са  цитирани многократно в  научни публикации (83 пъти,  предимно от чужди

автори,  като  по-голямата  част  -  44  цитирания  са  открити  в  списания  с  IF),  което

удостоверява  по  безспорен  начин  международното  признание  на  неговите  научни

постижения. Допълнително в дисертации и други публикации са намерени още 24 цитата.

Като цяло приемам справката за приносите, но мисля, че биха могли да бъдат по-

добре подредени и обобщени съгласно техния характер.

Проучванията  на  кандидата  спомагат  за  разкриване  паразитофауната  на  редица

икономически важни насекоми, твърдокрили и пеперуди, вредители по горски дървета и

овощни  култури.  Установени  са  нови  за  фауната  на  страната  вирус,  грегарина,

микроспоридия, 8 нематода от фаунистичния комплекс на различни видове корояди, 5 вида

форетични акари и 2 вида паразитоиди по Ips typographicus, както и нови гостоприемници

за гъбни патогени. 

Таксономичните приноси се изразяват в описването на два нови вида  (нематод и

микроспоридия), паразитиращи по насекоми. 



Списъкът  на протозойните  и  микроспоридиални  патогени  на  корояди  в  Европа,

съставен на  основата  на  собствени  изследвания  и  литературни  данни  е  от  съществено

значение, както и данните за ентомопатогени, намерени в чуждоземни инвазивни насекоми

у нас (22 протозои, 14 микроспоридии и 20 гъби). 

Другото важно направление в научните търсения на Таков е свързано с изследвания

върху влиянието на патогенни гъби и микроспоридии върху различни насекоми с горско

стопанско значение, резултатите от които са свързани с възможностите за контрол на тези

вредители.

Бих искала да отбележа, че тези изследвания са много трудоемки и изискват голямо

търпение и сръчност,  експериментаторски умения,  както и задълбочени познания върху

широк спектър таксономични групи организми. Резултатите от проучванията му са широко

представени на национални и международни научни форуми.

Тези значими научни постижения са направени в рамките на голям брой проекти

(10), както и в тясно сътрудничество с утвърдени наши и международни специалисти в

проблематиката  на  изследванията,  което  също е  признание  за  качествата  на  кандидата.

Много трудолюбив, мотивиран и дълбоко отдаден на работата си изследовател Д. Таков

взема съществено участие в научната дейност на ИГ „Протозоология“.

От гореизложеното става  ясно,  че д-р Таков  напълно покрива и дори надвишава

изискванията  за  заемането  на  академичната  длъжност  „доцент”  съгласно  Закона  за

развитие на академичния състав в РБългария,  както и Критериите на Научния съвет на

ИБЕИ – БАН: защитена докторска степен, след защитата на докторската дисертация много

добра научна продукция по обем и качество, 83 цитирания в научни публикации, от които

повече от половината  (53%)  в списания с импакт фактор,  участие в голям брой научни

проекти,  и  особено  научните  му  приноси  в  област  на  науката,  която  има  важно

природозащитно значение. 

Като  оценявам  високо  научната  дейност  и  качествата  на  кандидата,  давам

положително становище за тази кандидатурата и с пълна убеденост препоръчвам на НС на

ИБЕИ  да  подкрепят  избора  на  гл.  ас.  д-р  Данаил  Таков  на  академичната  длъжност

„доцент”. 

16.11.2016 г. Изготвил становището:

гр. София проф. д-р Влада Пенева


