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До Председателя 

на научното жури 

за  обявения конкурс за доцент,  

публикуван в ДВ бр. 83/21.10.2016 г. 

Заповед на Директора на ИБЕИ-БАН № 11/15.02.2017 г. 

СТАНОВИЩЕ   

От доц. д-р Васил Вълков Попов, 

Член на научното жури 

Относно  процедура за избор на доцент по специалност "Eкология и опазване на 

екосистемите" (02.22.01) 

с допуснат с единствен кандидат гл. ас. д-р Михаела Илиева   

Главен асистент д о к т о р Михаела Илиева завършва висше образование в

Биологическия факултет на  Софийския университет „Св. Климент Охридски”, 

специалност „Биология”, специализация „Зоология на безгръбначните животни – 

ентомология” през  2003 г. и придобива квалификация Магистър по Биология. През 2007 

г.  получава образователната и научна степен „Доктор" след защита на дисертация на тема 

„Ориентационно поведение на транссахарски мигранти от разред Passeriformes ".  

Понастоящем е главен асистент към Биологична Експериментална База „Калимок”, 

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Българска Академия на 

Науките. 

Главните научни интереси на гл. ас. М. Илиева обхващат: 

- Миграция на птиците: ориентационно поведение, посоки и срокове на миграция на 

видово и популационно ниво, физиологични и екологични аспекти на миграцията, 

еволюционни процеси и защита. 

- Паразити по птиците: изследване на кръвните паразити (Haemosporida), пухоядите 

(Insecta: Phthiraptera) и паразитните мухи (Diptera: Hippoboscidae) по диви птици.  

Михаела Илиева участва в конкурса с общо 43 научни труда, от които 41 са извън 

докторската дисертация, като  28 от тях са в списания с импакт - фактор. По тези 

показатели тя далеч надвишава  минималните изисквания за конкурс за  доцент. 

Кандидатът е първи автор на 6 публикации, втори - на 11, трети и т. н. - на 24.  Като цяло 

тези цифри са показателни за  изразена научна активност в контекста на обстоятелството, 

че повечето публикации, особено тези в списания с импакт фактор,  са дело големи 

международни колективи. Кандидатът е участвал в научни форуми (повечето 

международни), в които в съавторство е представил 38  постери и доклади.  
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От 2000 г. досега има участие в 12 научно-изследователски проекта, на два от които е 

ръководител, вкл. такива съвместни с Швеция, Швейцария, Чехия.  Проектите са 

финансирани от външни източници и ФНИ.   

Приносите на кандидата са в три взаимосвързани направления: 

1) изучаване на разнообразни аспекти на сезонните миграции при птиците, включващи

физиологични и морфологични адаптации за миграция, ориентационно поведение, 

срокове и посоки на миграция на видово и популационно ниво;  

2) популационна структура и разпространение на птиците;

3) разпространение и систематика на кръвни паразити (Haemosporida) и пухояди

(Phthiraptera) по птици. 

Приносите са очертани правилно и кореспондират със съдържанието на оригиналните 

публикации. Специално следва да се отбележат някои от приносите с методичен характер: 

- разработка на методи за изследване и анализ на ориентацията при птиците на основата 

на  нов алгоритъм, базиран на моделиране с байесова статистика, който позволява  да 

опишат ориентационни разпределения, които до този момент не е било възможно да бъдат 

идентифицирани на основата на конвенционални подходи. 

- разработка на  нови дигитални методи за определяне на предпочитаните посоки от 

птиците, чрез използване на анализи с компютърно зрение (computer vision analyses).  

Сред приносите силно впечатление правят тези, свързани с изследвания върху 

едноклетъчни кръвни паразити (Haemosporida) и техните преносители.  

- Описани са четири нови за науката вида, като освен подробни морфологични описания 

са представени и генетични маркери по митохондриалния cyt b ген.  

- Идентифицирани са12 генетични линии на  вече описани морфологично видове, което 

улеснява видовата идентификация на паразитите при ниски нива на инвазия, често 

наблюдавани при дивите птици.  

- При Acrocephalus agricola са установени различия в генетичните линии на паразитите от

три изследвани популации (от България, Русия и Казахстан).  

- Установена е различна специфичност на генетичните линии в два подрода кръвни 

паразити на род Plasmodium висока - висока при  подрод Novyella (род)  и ниска при

подрод Haemamoeba като смесените инфекции, с повече от една генетична линия, са

причина за висока интензивност на инвазията и смъртност.  

Тези приноси са важни за оценка на възприемчивостта и резистентността на 

гостоприемниците към птичата малария. Натрупването на знания в тази област може да се 

окаже от ключова важност в контекста на промяната в климата и свързаните с това 

вероятни промени в  ареалите на редица паразити и вектори, които биха довели до това, че 
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паразити с ограничено тропическо разпространение да влязат в контакт с птици от 

умерените ширини и да застрашат техните популации.  

34 от публикациите, в които са отразени тези приноси са цитирани 177 пъти, като 145 от 

тях са в списания с импакт фактор.  Тези показатели надхвърлят формалните изисквания 

за доцент и отразяват качеството, съвременно звучене и ползата от научно-

изследователска дейност на Михаела Илиева.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализът на цялостната дейност на главен асистент Михаела Илиева  показва високото й 

равнище като специалист и съвременен научен работник, който работи по актуални и 

значими направления в екологията. В обобщение, гл. асистент Михаела Илиева представя 

документация и има качества, публикации и приноси, които отговарят както на общите 

изисквания към кандидатите при заемане на академични длъжности, според “Правилника 

за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности в БАН”, така и на  приетите от  НС на ИБЕИ специфични изисквания и затова 

препоръчвам на членовете на научното жури да й присъдят напълно заслужено 

академичната длъжност ДОЦЕНТ за нуждите на Института по биоразнообразие и 

екосистемни изследвания.  

03.04.2017 

доц. Д-р В. Попов 




