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РЕЦЕНЗИЯ 
по конкурса за академична длъжност доцент по професионално направление 4.3. 
Биологични науки, екология и опазване на екосистемите (02.22.01), за нуждите на ИГ 
„Кръвни паразити на птици“, секция „Биоразнообразие и екология на паразитите“, 
отдел „Животинско разнообразие и ресурси“, обявен в „Държавен вестник”, бр. 
83/21.10.2016 год. 

от д-р проф. Златозар Боев, д. б. н., зав. отд. „Гръбначни животни” в Националния 
природонаучен музей при БАН 

По конкурса в законно обявения срок редовни документи е подал само един кандидат - д-р 
Михаела Николова Илиева – гл. ас. д-р в отдел „Животинско разнообразие и ресурси“ на 
Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕР) на БАН. Настоящата 
рецензия е изготвена съобразно критериите на ИБЕР. 

1. Общи данни за кариерното и тематичното развитие на кандидата

Гл. ас. Михаела Илиева е родена през 1979 г. в София. Почти целият й трудов стаж досега 
(14 години) е преминал в БАН – ИБЕР и един от предшествениците му – Института по 
зоология. През последните 6 години основно се обучава и работи в Университета в гр. 
Лунд в Швеция. Познавам я от 12 години, през които съм се убедил, че работи с любов и 
желание, че е последователна и старателна в преследването на научните си задачи до 
тяхното постигане, често до съвършенство. През 2007 г. в качеството си на рецензент на 
дисертационния й труд за ОНС „доктор“ имах възможност да се запозная непосредствено 
с част от нейните изследвания. Сега се убеждавам, че за последнтите 9-10 години, тя се е 
изкачила на ново, много по-високо равнище в научното поприще. 
В настоящия конкурс кандидатът извън дисертационния труд за придобиване на ОНС 
„доктор“ (2007) представя 41 научни труда - всичките научни публикации в печатни 
специализирани научни издания, 28 от които са в списания с Impact factor. От тях 8 са на 
български (и английски) език, 1 е на немски език, 1 – на руски, а осаналите 31 са на 
английски език. Осем труда представляват видови очерци (в съавт.) - глави от 
колективната монография „Атлас на гнездещите птици в България“ (2008). Има 2 
самостоятелни публикации. В останалите броят на съавторите достига до 12.  
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Д-р Илиева е била ръководител или съизпълнител на 12 национални и международни 
научно-изследователски проекта с важно теоретично и практическо консервационно 
значение.  
 
2. Основни направления в изследователската работа на кандидата и най-важни 
научни приноси  
 
Приемам обособените от гл. ас. М. Илиева основни направления на изследователската й 
дейност: (1) ориентационно поведение (на врабчови птици); (2) пространствено-времеви 
аспекти на миграцията на врабчови птици; (3) хорология на птици; (4) ендопаразитология 
(едноклетъчни паразити /Haemosporidia/) на птици и (5) екзопаразитология (пухояди 
/Phthiraptera/ на птици. 
В тези направления попада тематиката на представените научни трудове, както и тази на 
приведените изследователски проекти, в които е участвала. Всички те се вместват в областта 
на научната специалност „Екология и опазване на екосистемите (02.22.01)“, по която е 
обявеният конкурс.  
Научните приноси от изследванията на кандидата са многобройни и многостранни. Само 
два примера за приноси с фундаментален характер: (1) Описала е (в съавт.) 4 нови за науката 
вида хемоспоридни кръвни паразити по птиците с представени детайлни морфологични и 
генетични описания – Plasmodium (Novyella) ashfordi (тр. № 3), Haemoproteus 
(Parahaemoproteus) homovelans и H. (P.) concavocentralis (тр. № 17) и H. (P.) palloris (тр. № 
25); (2) Установила е 27 вида пухояди (Phthiraptera), 8 от които нови за територията на 
България, както и 3 нови гостоприемника (от 59 вида птици със 700 екз.) и е изготвила 
каталог на насекомите от този разред в България, включващ 282 вида, 4 семейства и 2 
подразреда (тр. № 6).  

3. Значимост на получените резултати  
 
В повечето от представените трудове, резултатите представляват, както фундаментален, 
така и приложен (консервационен и здравно-санитарен) принос. Без познаването на 
особеностите в екологията (и патологията – паразитологията), придвижванията и 
ориентацията на птиците, усилията за опазването им биха били в голяма степен 
безрезултатни. Сред по-значимите научни приноси от изследванията на кандидата са:  
 
Някои фундаментални приноси в областта на екологията (ориентацията и миграцията) на 
птиците: 

• Установени са две основни миграционни посоки на есенния прелет, сочещи за 
миграционни маршрути на две различни популации на крайбрежните шаварчета 
(Acrocephalus schoenobaenus) от североизточна България – югозападен (до 
Централна Африка) и югоизточен (до Близкия Изток) (тр. № 1).  
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• По време на есенния си прелет индийското шаварче (Acrocephalus agricola) от 
България, достига до Индия, където презимува (тр. № 8).  

• Диференцирани на молекулярно ниво са два подвида на брезовия певец 
(Phylloscopus trochilus) в Скандинавия и е проследено направлението на сезонната 
им миграция. Установен е удивителният факт, че хибридните индивиди унаследяват 
междино миграционно трасе, което често води до неуспешни прелет и презимуване 
(тр. № 12).  

• Разработена е методика на проучванията и анализ на данните от ориентацията 
мигриращи врабчоподобни чрез кръгли ориентационни клетки (тр. № 14). 

• Сравнително изследване на ориентационните компаси на 3 вида - сивогуша 
завирушка (Prunella modularis), крайбрежно шаварче (Acrocephalus schoenobaenus) 
и червеногръдка (Erithacus rubecula), покава, че ориентацията на индивите им от 
популациите им в Швеция, е в съответствие с миграционните им посоки (тр. № 21). 

• Създадена е методика за дигитален анализ на миграционните посоки на някои 
видове врабчоподобни птици. Чрез т. н. „компютърно зрение“ са оценени 
поведенческите реакции на птиците. Доказано е, че така се получава много по-
подробна информация за поведението на птиците и неговата оценка (тр. № 24).  

• Изследванията върху морфометрията на южния славей (Luscinia megarhynchos) 
установяват зависимост между дължината на крилото и фенологията на пролетната 
им миграция. В пределите на видовия ареал от запад на изток дължината на крилото 
се увеличава (тр. № 29).  

• За един уязвим в страната вид - пернатоногата кукумявка (Aegolius funereus) са 
изследвани числеността и предпочитаните местообитания на популацията му в 
Пирин (тр. № 31).  

• В национален мащаб (в съавт.) са обобщени сведенията за 8 вида птици от 
българската гнездова орнитофауна (Tadorna tadorna, Otis tarda, Acrocephalus 
agricola, A. melanopogon, A. palustris, A. scirpaceus, A. schoenobaenus, Locustella 
naevia) (тр. №№ 36-43). 

• За 9 вида дребни врабчови птици (общо 507 екз.) са приведени стойностите на 2 
стандартни екстериорни морфометрични признака (дължина на крилото и маса на 
тялото), с което се допълва морфометричната им характеристика (тр. № 34).  

• Орнитологичните проучвания на кандидата обхващат птици от обширни и 
отдалечени един от друг райони, основно от Палеарктика: Балкански полуостров 
(тр. №№ 5, 6, 8, 9, 10, 19, 22, 30, 31, 36-43), Скандинавски полуостров (тр. №№ 12, 
21), полуостров Мала Азия (тр. №№ 32, 35), Югозападна Русия (Саратовска област) 
(тр. № 34) и Казастан (тр. № 7), но също и от Африка (на юг от Сахара) (тр. № 5, 29) 
и полуостров Индустан (тр. № 8).  

 
4. Най-значими научно-приложни постижения  
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Оригинални научно-приложни постижения има в повечето от представените научни 
трудове. Ето накратко само някои от тях: 

• Проучванията й върху кръвосмучещи двукрили (Ceratopogonidae) от България 
показват ниска селективност и голямо разнообразие по отношение на 
гостоприемника – важен принос с практико-санитарно значение (тр. № 19).  

• Откриването и описването на 4 нови вида патогени (хемоспоридни кръвни паразити 
има и важно здравно-медицинско значение. (тр. № 3, 17, 25).  

• Установена е селективността на Plasmodium и Novyella по отношение на тяхната 
патогенност за диви и домашни птици в умерения пояс (тр. № 11).  

• Установявано е, че „смесените инфекции“, обикновено предизвикват висока 
интензивност на инвазията и смъртност сред птиците (тр. №№ 4, 20). 

 
5. Демонстрирани умения или заложби за ръководене на научни изследвания  
 
С личните си качества на изследовател, гл. ас. М. Илиева е била приета като равностоен 
член в международни научни колективи в Полша, Чехия, Швеция, Русия, Швейцария и 
Канада. Научните си резултати, освен в България, е докладвала на научни форуми в 
Испания, Холандия, Швеция, Япония, Литва, Латвия, Великобритания, Бразилия, Турция, 
Полша, Австрия, Франция и Германия. Само паразитологичните й изследвания върху 
ендо- и екзопаразити са достатъчни за да оценим овладените от кандидата разнообразни 
методики на научните й изследвания. Толкова „отдалечени“ са и екологичните й 
проучвания, в които като професионалист, също постига много значими научни резултати. 
Доказателство за това е внушителният брой цитирания (177 според кандидата), като някои 
статии са цитирани до 28 пъти. В повечето случаи резултатите от работата са били 
докладвани на научни форуми (36 на брой) или публикувани в научни публикации в 
специализирани издания. Според мрежата „Researchgate“ има 319 цитата, h-индекс – 8 и 
RG индекс – 24,68. Тези показатели са повече от красноречиви за преценка на нейните 
„умения или заложби за ръководене на научни изследвания“.  
 

6. Профил на научно-изследователската работа 
 
Профилът на кандидата е съвсем ясно очертан, както от тематиката на научните му 
трудове, така и от тематиката на научно-изследователските проекти. Всички те изцяло 
попадат в областта на висше образование, "Природни науки, математика и информатика", 
професионално направление "4.3. Биологически науки, научна специалност „02.22.01. 
Екология и опазване на екосистемите“. 
 
7. Роля на кандидата за обучението на млади научни кадри  
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Д-р М. Илиева е била научен ръководител/съ-ръководител на 3 дипламанти, единият от 
които от Китай.  

8. Някои бележки  

(Не са подредени по значимост)  

1. Името на бележитея зоолог Алексей Николаевич Северцов е изписано като „А. Н. 
Северцова“ в автобиографията. 

2. Специализираните курсове, изнесени на български, проведени в БАН, ненужно са 
представени на английски език (пак там). 

3. Българското двуезично издание „Атлас на гнездещите птици в България“ (2008) би 
следвало да се библиографи на на български, а не на чуждия език, или и на двата 
езика.  

4. Неправилно труд на руски език е библиографиран с английското му резюме (тр. № 
34). 

5. Копията на представените трудове не са номерирани.  
 
9. Заключение  
 
За още по-ясна аргументация на положителното ми становище, вж. данните от Табл. 1.  
 
Таблица 1. Основни наукометрични показатели на кандидата по конкурса 
 
 Брой 

публикации 
(извън 
дисерта-
цията) 

Брой 
публикации в 
списания с IF 
(извън 
дисертацията) 

Брой 
цитирания 
(върху цялата 
научна 
продукция) 

Брой цитирания 
в межд. издания 
с IF (върху 
цялата научна 
продукция) 

Критерии на 
ИБЕИ-БАН за 
получаване на 
академичната 
длъжност 
" " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 10 20 10 

Стойности на 
кандидата М. 
Илиева 

39 28 177 145 

 

Въз основа на изтъкнатите научни, научно-приложни и преподавателски приноси, смятам, 
че д-р Михаела Илиева напълно отговаря на определените критерии за получаване на 
академичната длъжност „доцент” в област на висше образование, "Природни науки, 
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математика и информатика", професионално направление "4.3. Биологически науки, научна 
специалност „02.22.01. Екология и опазване на екосистемите“ по Правилника за 
приложение на ЗРАС и може да заеме тази длъжност в Института по биоразнообразие и 
екосистемни изследвания на БАН. Тя превишава изискванията (според възприетите 
критерии на ИБЕР-БАН) за основни наукометрични показатели от ~3 до ~15 пъти!  
Затова съвсем убедено предлагам и на почитаемия Научния съвет на ИБЕИ-БАН да 
гласува с "да" за получаването на тази академична длъжност от кандидата.  
 
София, 24.02.2017 год. 

 
РЕЦЕНЗЕНТ:  

 
(Златозар Боев) 
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