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С Т А Н О В И Щ Е

От проф., д-р Даниела Маринова Симеоновска-Николова, Биологически факултет при
Софийския университет „Св. Климент Охридски“

ОТНОСНО:  Конкурс  за  заемане  на  академичната  длъжност  „Доцент“  по
Професионално направление 4.3. Биологични науки, Научна специалност: "Екология и
опазване на екосистемите" (шифър 02.22.01.), за нуждите на ИГ "Кръвни паразити на
птици",  секция  "Биоразнообразие  и  екология  на  паразитите",  отдел  "Животинско
разнообразие и ресурси", ИБЕИ-БАН, обявен в ДВ., брой 83/21.10.2016.

В обявения конкурс единствен кандидат е гл.ас. д-р Михаела Николова Илиева,
която е представила всички необходими документи според изискванията на ЗРАСРБ.

Д-р Михаела Илиева завършва висшето си образование през 2003 като Магистър
по Биология в СУ „Св. Климент Охридски”, а през 2007 защитава докторска дисертация
на  тема  «Ориентационно  поведение  на  транссахарски  мигранти  от  разред
Passeriformes»  за  получаване  на  образователната  и  научната  степен  „доктор“.
Понастоящем д-р Михаела Илиева е гл.ас.  в секция "Биоразнообразие и екология на
паразитите" към ИБЕИ – БАН и има 13 години и 6 месеца стаж по специалността.
Научните и интереси са насочени към изучаване на различни аспекти,  свързани със
сезонните миграции при птиците, тяхната популационна структура и разпространение,
както и систематика и разпространение на кръвни паразити (Haemosporida) и пухояди
(Phthiraptera)  по  птици.  Те  намират  израз  във  висока  публикационна  активност,
разработване  на  множество  национални  и  международни  научно-изследователски
проекти  и  сътрудничества  със  специалисти  от  Русия,  Полша,  Швеция,  Швейцария,
Канада.

В конкурса са представени 43 публикации, от които 2 са свързани с дисертацията
за  придобиване  на  образователната  степен  “доктор”,  28  публикации  са  в
специализирани международни издания с  IF  като Parasitology Research,  Experimental
Parasitology,  Behavioural  Processes,  Ethology  Ecology  &  Evolution,  Journal  of  Avian
Biology и др., 5 са в издания без IF,  8 са глави в книгата „Atlas of breeding birds in
Bulgaria“. Кандидатът има 7 самостоятелни работи. Съавторството в научните трудове
показва тясно сътрудничество с редица колеги, както у нас, така и в чужбина. 

Научните изследвания на гл. ас. д-р Михаела Илиева са актуални и имат научна,
и  научно-приложна  стойност.  В  проучванията  са  използвани  съвременни
експериментални, молекулярно-генетични и радарни методи. Изследванията са върху
диви популации от птици, предимно пойни. Приносите в тях могат да се представят в
няколко направления, които са взаимносвързани:

Изучаване на сезонните миграции на птиците. Определени са ориентационното
поведение,  сроковете  и  посоките  на  миграция,  както  и  различни  физиологични  и
морфологични адаптации за миграция при птиците. 

Изследвания  върху  генетичната  структура  на  популациите.  На  базата  на
генетичен  анализ  на  митохондриални  гени  и  микросателитни  маркери  са  получени
интересни резултати, хвърлящи светлина върху ролята на изолацията и на експанзията
като  механизми  за  популационно  структуриране  на  видовете.  В  този  аспект  са
проучванията  на  популациите  на  индийското  шаварче  Acrocephalus  agricola от
България,  югозападна  Русия  и  южен  Казахстан,  черноглавото  коприварче  Sylvia
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atricapilla, двата  вида  кълвачи,  голям пъстър  кълвач  Dendrocopos  major и  сирийски
пъстър кълвач Dendrocopos syriacus и техните хибриди.

Изследванията върху разпространението на птиците. Обобщени са данните за
разпространението, числеността и тенденциите в развитието на популациите на осем
вида  от  българската  гнездова  орнитофауна.  Извършени  са  също  наблюдения  върху
гнездовата орнитофауната на Турция и са изследвани съобществата на дребни пойни
птици в тръстиковите масиви на Саратовска област, Русия. 

Разпространение и систематика на кръвни паразити (Haemosporida) и пухояди
(Phthiraptera) по птици. По материали от България са описани четири нови за науката
вида  хемоспоридни  кръвни  паразити.  Изследвани  са  видовото  и  генетично
разнообразие и срещаемостта на хемоспоридни кръвни паразити в няколко вида пойни
птици. Доказана е връзка между поведението и наличието на кръвни паразити от разред
Haemosporida в птици от вида южен славей Luscinia megarhynchos. Установени са общо
27 вида пухояди, от които осем са съобщени за пръв път от територията на България и е
изготвен е списък на пухоядите по диви птици в България. 

Свидетелство за значимостта на изследванията на гл. ас. д-р Михаела Илиева е
тяхното цитиране - 177 цитирания на 28 публикации, болшинството от чуждестранни
автори в специализирани международни списания с IF, PhD дисертации и книги.

Д-р  Михаела  Илиева  е  участвала  в  12  научни  проекта,  в  голямата  част
международни, както и в 36 научни срещи под формата на международни конференции
и  други  работни  срещи,  което  свидетелства  за  активна  научно-организационна  и
експертна  дейност  и  за  умението  и  да  работи  в  екип  с  други  изследователи.  За
издигането на д-р Михаела Илиева като учен на високо европейско ниво способства
също специализацията и като пост-докторант в Университета в Лунд, Швеция, както и
множеството специализирани курсове, които е преминала като Molecular Approaches in
Ecology and Evolution, Ecology of Animal Migration,  Statistical Methods in Ecology. Не на
последно място д-р Михаела Илиева е лицензиран опръстенител на SEEN (South East
European bird migration Network). 

Д-р Михаела Илиева е била научен ръководител на 3-ма дипломанта. 
Публикациите на д-р Михаела Илиева и отразените в тях приноси, участията и в

научни проекти, конференции и научни срещи я очертават като изявен учен с обособен
научен профил, чиито трудове са добре познати, както у нас, така и в международната
научна общност.  Въз основа на  направения анализ на  цялостната  дейност гл.ас.  д-р
Михаела  Илиева  считам,  че  тя  напълно  покрива  изискванията  за  заемането  на
академичната длъжност „доцент” съгласно Закона за развитие на академичния състав в
Република България и критериите на Научния съвет на ИБЕИ – БАН. Това ми дава
основание да дам положителна оценка за избора и на „доцент“,  както и убедено да
препоръчвам на НС на ИБЕИ единодушно да я избере на тази академична длъжност.

Подпис:

(проф.д-р Даниела Симеоновска-Николова)
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