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С Т А Н О В И Щ Е

От:  проф., д-р Светослав Герасимов

Относно: Конкурс за академичната длъжност „Доцент“, по професионално 

направление 4.3. Биологични науки, екология и опазване на екосистемите - 02.22.01

     Конкурсът е бявен за нуждите на  отдел „Животинско разнообразие и 

ресурси“ на Института по биологични ресурси и екосистемни изследвания при БАН , 

/Държавен вестник брой 83 от 21 октомври 2016 година/.

От предоставените ми материали по конкурса е видно, че участва единствен 

кандидат –  Михаела Илиева – Гл. асистент в същия институт. 

От прегледаните материали се бедих, че същата покрива необходимите 

формални показатели на Закона и правилника на ИБЕИ, за учстие в обявения конкурс за

„Доцент“.

Основен профил на работа и научни интерси на кандидтката се свежда до две 

основни, взаимно свързани направления:

- Орнитология с акцент на миграционни проблеми свързани с физиологични, 

морфологични, екологични адаптации и еволюционни аспекти;
- Екто- и кръвни паразити по птиците.

Тези направления са по-пълно разгърнати в Списъка за основните научни 

приноси. 

Съдържателната част по конкурса, в детайли,  ще бъде разгледана от тримата 

рецензенти. В становището си ще се опитам да обърна внимание на няколко неща, 

които характеризират зрелостта на един учен за да получи званието „Доцент“.

Михаела Илиева е последователна в работата си на орнитолог в областта на 

посочените по горе две направления. Аргументи за това са:

1/ Изкарани 6 курса за професионално утвърждаване чрез полеви опит, 

лабораторен анализ и биостатистическа обработка на данни;



2/ За 10 годишен период е направила 11  посещения в 5 научни институции в 

чужбина, където в  резултат от съвместната работа има обща научна продукция;

3/ Много добър атестат е участието на кандидатката, с оригинално присъствие, в 

12 проекта от които са произлезли научни резултати отрзаени в съответни публикации.

Най-важните и значими резултати от научноизследователската работа на гл.ас. 

Михаела Илиева  са представени прегледно в Справката за приносите. Те са групирани 

в 8 научни направления с посочване на номерата от Списъка на публикациите.

Съществен индикатор за качеството на научната продукция са броя на 

цитиранията, източниците на цитациите и знака (+ или –) на цитацията. В Списъка на 

цитиранията са отбелязани 177 цитации, повечето от които в престижни списания.

Заключение:

По обем и качество на резултатите и приносите от изследователската работа,  на 

Главен асистент Михаела Илиева,  напълно отговарят на изискванията за успешно 

участие в  разглеждания конкурс за“ доцент“ . Още повече, че в становището са 

анализирани най-общо само част от найната  дейност. 

Затова си позволявам, чрез положителен вот на членовете на научното жури,        

да се предложи на НС на ИБЕИ,  да присъдят на Гл. асистент Михаела Илиева,  

академичната длъжност “Доцент”, по шифър 02.22.01. “Екология и опазване на 

екосистемите”.  

София, 06. 08. 2013 г.                                                                                   
                                     Дал становището:

/проф. д-р Св. Герасимов/


