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СТАНОВИЩЕ

от

проф. дбн Георги Георгиев Марков, Институт по биоразнообразие и

екосистемни изследвания при БАН,

относно: кандидатурата на гл. ас. д-р Михаела Николова Илиева от Отдел „Животинско

разнообразие и ресурси” на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

при БАН за заемане на академичната длъжност ’’Доцент”, професионално направление

4.3.“Биологически науки“ в ИБЕИ при БАН, в процедура публикувана в Държавен

вестник, брой 83/21.10.16 г.

Единственият кандидат, който се е явил на обявения конкурс е гл. ас. д-р Михаела

Николова Илиева.  Научна й кариера започва в  Института по зоология на БАН,  където

тя  е  получава научната  степен „Доктор„ след защита на дисертационен труд на тема

„Ориентационно поведение на транссахарски мигранти от разред Passeriformes“

  Нейното  непрекъснато  обучение  и  специализация  в  последващите  години

обхващащо:  (i)  Пост-докторант,  Университета  на  Лунд,  Швеция;  (ii)   редица

образователни  и  работни  посещения  в  реномирани  зоологични  научни  институции  в

чужбина;  (iii)  успешно  преминаване  на  значителен  брой квалификационни курсове  в

страната и зад граница; (iv)  съществено участие при разработката на значими научни

проекти, при  което  е  осъществявана  съвместна  научно  изследователска  дейност  с

извести учени от нас и чужбина, предопределят и облика на нейните основни научни

интереси. Те най-общо се групират в две основни направления: (i) натрупване на базисни

знания за миграциите на птиците с оглед  анализ на посоки и срокове на миграция на

видово и популационно ниво, оценка на някои физиологични и екологични аспекти на

миграцията,  ориентационното  им  поведение  и  изследване   на  редица  еволюционни

процес при тях.

В  рамките  на  тези  научни  интереси  е  поставена  и  нейната  цялостна  научно

изследователска дейност и реализираната научна продукция, с която д-р Илиева се явява

на конкурса. Резултатите от тази изследвания, като и приносите, които те извършват в

развитието  на  знанията  за  изследваните  птици  и  научно-приложното  им  значение  са

прецизно  отразени  в  представената  от  д-р  Илиева  „справка  за  приноси“,  която  аз

приемам, че напълно характеризира нейната научна продукция, с която тя се явява на

конкурса.

При  детайлния  преглед  на  представените  научни  трудове  на  д-р  Илиева  се

открояват и специфичните научни области, в които се е достигнало до знания, които имат

приносен характер и те са:

1. Анализ  на   ориентационното  поведение  на  птици  и  разработка  на  методи  за

изследване на тяхната ориентация; 



2. Разкриване  на пространствени и времеви аспекти на миграцията при птиците и

проучване на разпространението им; 

3. Изследвания  на  популационната  структура  на  птиците  и   проучване   на

физиологичните и морфологичните адаптации на мигриращите птици; 

4. Установяване   на  едноклетъчни  кръвни  паразити  (Haemosporida)  и  техните

преносители.

Отпечатаните научни трудове в реномирани научни списания определят общия облик

на представената научна продукция и те са 28 научни съобщения в списания с импакт

фактор.  34 научни съобщения, в които е взела участие д-р Илиева  са получили, до сега,

177 цитирания, като преобладаващата част от тях са в списания с импакт фактор.   

Представената научна продукция, по своя обем, качество и място на публикуване

в специализирани научни издания покрива критериите на ИБЕИ при БАН  за заемане на

длъжността „Доцент“.

Проведеният  анализ  на  представените  от  д-р  Илиева  материали  за  участие  в

конкурса разкрива значимостта на съдържащите се в тях научни резултати и приноси,

както и нейната квалификация за научна дейност в професионално направление 4.  3.

“Биологически  науки“  формират  моето  положително  заключение  за  избора  й  за

„Доцент“. Очертават се и добри перспективи за професионалната й реализация в ИБЕИ.

Тези са основанията, които ми позволяват да предложа на членовете на Научното жури

да бъде извършен положителен избор за  присъждане на  научното звание „Доцент” в

професионално направление 4. 3. “Биологически науки“ на гл. ас. д-р Михаела Николова

Илиева. 

30 март, 2017г.                                                           Проф. дбн Георги Марков
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