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Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я

От проф., д-р Светослав Герасимов Цветков,

член на Научно жури, съгласно Заповед № 34 / 22. 03. 2017 на Директора на ИБЕИ.

Относно: Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“, в професионално 

направление 4.3. Биологични науки, научна специалност: "Екология и опазване на екосистемите" 

(шифър 02.22.01.), обявен за нуждите на секция "Биомониторинг и екологичен риск", отдел 

"Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология",  при ИБЕИ - БАН, 

Конкурсът е обявен в бр. 19 / 01.03.2017 г., на Държавен вестник.

1. Общи данни за получените материали по конкурса

Единствен кандидат, явил се за участие в конкурса, е гл. ас. д-р Михаела Недялкова, от секция 

"Биомониторинг и екологичен риск", отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и 

консервационна биология", при ИБЕИ – БАН. Комплектът документи е представен на хартиен и 

електронен носител, цитирани в Заявлението на кандидата до Директора на ИБЕИ от 16 март т. г. 

Документите отговарят на изискванията за участие в конкурса, по Закона за развитие на 

академичния състав в Република България и на Правилника за неговото приложение  на ИБЕИ при 

БАН. 

За  конкурса гл. ас. д-р Михаела Недялкова е представилa общо 42 труда, които в 

приложения списък, са разпределени както следва:

I  -  ва група: 

Седем публикации, свързани с дисертационния труд, вкл. автореферат „Динамика в състава на 

храната и енергетични нужди на домашните мишки Mus spicilegus (Petenyi, 1882) и Mus m. musculus 

(Linnaeus, 1758) в условия на синтопия“, на защитена дисертация за образователната и научна 

степен „Доктор“, през 2005 в Институт по зоология на БАН, сега ИБЕИ. В 4 от тези стататии, съавтор 

е рецензента, който бе научен ръководител на дисертацията, а в 5 от тях, съавтор е нейният научен 

консултант – проф. Румяна Мечева. Публикуваните статии по дисертацията са в руслото на 

обявения конкурс за доцент.

II. Публикации с IF 



Представени са 11 статии с преобладание на тематика по биоиндикация, екофизиология и 

биоенергетика.

III. Научни книги 

Книгата, в съавторство с проф. Мечева е публикувана през 2015 г. и е  синтез от резултатите върху 

българските изследвания по мониторинг на гръбначната фауна в Антарктика. (Б.III.1.)

IV. Публикации в международни списания без IF 

Пет колективни статии предимно в областта на екотоксикологията на дребни гризачи.

V. Публикации в Български списания и в Научни поредици и сборници 

13 статии върху широк спектър на изследвания, предимно върху мониторни видове дребни 

бозайници.

VI. Научни доклади публикувани в пълен размер у нас 

Два съвместни доклада посветени на методични проблеми при биомониторни видове, включително 

и на такива от Антарктика.

VII. Научни доклади публикувани в пълен размер в чужбина 

Два доклада с екологична проблематика публикувани в Мексико и Македония.

VIII. Учебници 

Кратък курс по функционална биоценология – в съавторство с проф. М. Любенова.

2. Кратки биографични данни и кариерно развитие на кандидата

От представените автобиографични данни на кандидатката и от личните ми наблюдения за нея  като

специалист по екология на гръбначни животни, бих подчертал следното:

През периода 1984 - 1989 завършва магистратура по биология, със специализация екология в 

Биологическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. От 1990 до 1994 е редовен докторант с придобита

квалификация по образователната и научна степен „ Доктор“, след което кандидатката по конкурса 

преминава своето професионално развитие от специалист биолог до главен асистент сега. 

Независимо от позицията на която се намира Недялкова работи в основни екологични направления -

в областта на физиологичната екология и екотоксикологията, биоенергетика, поток на енергията и 

кръговрат на веществата, предимно като съставна част на популационната екология на дребни 

бозайници. Изводът който може да се направи е, че посочената проблематика е тясно свързана с 

обявения конкурс. 

Неотменно, в същата област е и нейното посещение за обмяната на опит в Автономния 

Университет на Нуево Леон, Монтерей, Мексико.



Зрелостта на даден научен работник се измерва чрез следните по-важни показатели:

 Качество и количество на публикационната продукция, измерена чрез научните списания, в които са

публикувани статиите или тяхното научно-приложно значение;

Значимост на публикациите, измерена чрез тяхното цитиране;

Участие, организация и ръководство на проблематиката в дадената област на науката;

 Ролята в развитието на научните кадри.

3 / Основни направления в изследователската работа и най-важни научни приноси:

По-важните научни приноси и постижения на гл. ас. Михаела Недялкова са посочени в 

справката за приносите. Чрез тях се очертават и основните научни направления на работа.

Справката е представена в отделен списък от 3 страници. Правилно. научните и научно – 

приложните приноси са обобщени в три основни направления: 

 а/ Адаптационни, терморегулационни възможности и хранителен спектър на дребни гризачи 

За първи път на основата на биоенергетични показатели и хранителни предпочитания,  в 

условия на синтопия, през тялото и популациите на степната домашна мишка Mus spisilegus и 

дивата форма на Mus m. musculus, са определени основните енергийни нужди, потокът на енергия, 

съдържанието и кръговрата на основни биогенни елементи - азот, фосфор, калий и калций. 

Определена е и годишната динамика в състава на храната на двата вида гризачи. (Тези приноси са 

извлечени от статии Б. I. 1, Б. I. 2, Б. I. 3, Б. I. 4, Б. I. 6);

С цел изясняване на механизмите на географската изменчивост и адаптационните 

възможности на видове при  род Mus в Южна Европа са изследвани термонеутралната зона, 

интензивността на химическата и физическа терморегулация в широк температурен диапазаон - от 

00 до 25 0С. 

За първи път е направена и цялостна еколого-физиологична характеристика на (Mus 

spisilegus) в южната част от ареала й -  (Б. II. 6, Б. II. 10 и Б. V. 1) 

Установени са хранителните предпочитания на четири вида дребни гризачи от сем. Muridae 

(Rodentia, Mammalia), обитатели на алпийски екосистеми (Б. IV. 1) 

Доказано е, че при зеленоядите видове Chyonomis nivalis и Clethrionomys glareolus 

преобладаващи са вегетативни части от сем. Poaceae, Ericaceae и Asteraceae, в диетата на 

Apodemus flavicollis. естествено доминират семената, а за Pytimis subterraneus. е доказан най-висок 

процент животински остатъци . (Б. II. 1., Б. IV. 1, .Б. V. 2., Б. V. 5., Б. V. 8)



В зависимост от популационата плътност на обикновената полевка (Microtus arvalis) през 

отделните сезони, е установено, че при по-висока плътност на популацията животните консумират 

по-ниско калорична храна. (Б. V. 12);

Използвани са модиифцирани методи за практическо определяне диетата, хранителните 

предпочитания и пресмятането на общия енергиен бюджет при дребни гризачи, както на 

организмово, така и на популационно ниво ( Б. VIII. 1). 

За проследяване натрупването и миграцията на токсиканти по хранителните вериги са предложени 

критерии за подбор на биоиндикаторни видове животни, принадлежащи към различни трофични 

нива. Установено е, че морфофизиологични показатели на периферната кръв са едни от най-

надеждните подходи за оценка присъствието на токсични вещества в околната среда.

Чрез проведен еколого-токсикологичен експеримент за първи път е проучена и установена 

ролята на природен клиноптилолитов сорбент под формата на хранителна добавка към 

конвенционална храна за дребни гризачи. Въз основа на получените резултати е предложен 

математически модел, с прогностичен характер, чрез който се проследяват възстановителните 

процеси при животните в непосредствена зависимост от наличието на количеството токсични 

вещества в техния организъм. ( Б. II. 4, Б. II. 5., Б. IV. 4)

Установен е синхрон между способността на организма да ограничава оловното натоварване

и възстановяването на пролиферативната актиност на клетките. Моделът може да предскаже 

състоянието на клетъчната пролиферация във всяка времева точка и позволява да се направи 

количествена оценка на положителния ефект от третирането. (Б. IV. 5.) 

Установена е общата бета-активност в тялото на мониторни видове гръбначни животни, с 

различно трофично равнияе,  в планински екосистеми, както и потенциалния генотоксичен ефект от 

въздействието на нейонизираща радиация върху живите организми. (Б. V. 3., Б. V. 7.)

б/ Еколого-физиологични характеристики на избрани мониторни видове гръбначни животни в 

неповлияни и в различна степен антропогенно повлияни райони 

Установени са доминантни видове дребни гризачи и техните популационно-биологични 

характеристики в агроценози (Б. V. 10 и Б. V. 12) и при високопланински екосистеми. ( Б. V. 2, Б. V. 5, 

Б. V. 8 и Б. V. 9) . 

Установени са видовият състав, популационната плътност и хранителния спектър на дребни 

гризачи от два района в Шар планина - (Б. V. 8) .



Въз основа на качествени и количествени характеристики на стомашното съдържание на 

популации от Mus spisilegus и Mus m. musculus е установено влиянието им върху първичната 

продуктивност на агроекосистема в Северна България. Установено е, че гризачите използват по-

малко от 1% от общата първична продукция на екосистемата. Този принос е установен чрез анализ 

на количественото съдържание на основните биогенни елементи в храната и в крайните продукти от 

обмяната, в статии (Б. I. 5, и Б. I. 7).  

Чрез сравнителен анализ на качествения и количествен състав на зимните хранителни 

запаси в така наречените „мишини“ между популации на Mus spisilegus от България и Молдова са 

установени разлики, обяснени като популационна адаптация към съответните локални условия на 

средата - като например, по-дълбоко разположените гнезда в почвата на Молдовската популация, и 

по-голямият брой мишки в тях, от този в изследваната българска популация (Б. IV. 3). Установена е 

също и разлика в динамиката на популационната структура на Mus spisilegus при две 

агроекосистеми в Северна България (Б. V. 10).

За първи път са определени и сравнени концентрациите на токсични елементи в органи и 

тъкани на антарктически животни, заемащи различни нива в хранителната верига, както и в отделни 

тъкани и органи на нототениеви риби от района на Западна Антарктика. (Б. II. 2., Б. IV. 2).

3.3  Фаунистични изследвания

Представена е актуализирана детайлна информация за видовия състав на сухоземната 

фауна на Дунавския о-в Цибър и резервата Ибиша. На острова са установени следи от присъствие 

на енотовидно куче (Nictereutes procionoides) – един от най-успешно разселващите се инвазивни 

видове гръбначни животни в Европа. Установена и допълнена е информацията относно прилепната 

фауна в Сакар планина. От установените общо 20 вида прилепи 8 са констатирани за първи път в 

тази зона на страната. Получените данни представляват съществен принос към обогатяване на 

оскъдната информация за прилепите в района.  (Б. II. 11., Б. II. 8.)

От краткия преглед за основните приноси се вижда, че научната продукция на гл. ас. 

Михаела Недялкова е в обсега на обявения конкурс за доцент.

4 / Значимост на публикациите, измерена чрез тяхното цитиране 

Цитиранията на публикациите са огледало за качеството и значимостта на научната 

продукция на даден автор. Според  справката,  общият брой цитирания е 65. Списанията с годината 

на публикуване, номера на цитираната статия и какъв е IF са посочени в следната таблица:



Списание в годината на публикуване. Статия IF
Reviews in Aquaculture. doi: 10.1111/raq.12148 / 2016 g.        

Reviews in Aquaculture. DOI: 10.1111/raq.12148./2016 g.

65

61

2.11

3.962
Materials Science and Engineering: C. Vol 69 63 3.42
Microporous and Mesoporous Materials 223 / 2016

Microporous and Mesoporous Materials. 223 / 2016

60

48

3.453

3.349
Mater Sci Eng C Mater Biol Appl., Elsevier, 59 3.420
Spectroscopy Letters, 49 (2) / 2016 г. 58 0.852
Process Biochemistry, 50, 2, Elsevier / 2015 57 2.909
Environmental Science and Pollution Research. 21 / 2014 55 2.757
Environmental Engineering & Management Journal 11 10 / 2012 52 1.12
PLoS ONE / 2015 50 3.21
Reviews in Aquaculture. first published online: / 2016 49 3.926
Spectroscopy Letters 49 / 2016 47 0.852
Process Biochemistry, 50, 2 / 2015 46 2.909
Biological Trace Element Research, 147, 1-3/ 2015 45а 1.748
Electromagnetic Biology and Medicine; 34(2) / 2012

Electromagnetic Biology and Medicine; 34(2 / 

45

44

1.194

1.194
African Journal of Microbiology Research, 15, 6, 2012, 41а 0.533
Environmental Science and Pollution Research Volume 21 /  2014 40 2.757
Arch Med Vet 44, 311-316 / 2012 36 0.412
FEMS Microbiology Ecology  / Vol. 2011

FEMS Microbiology Ecology Volume 76, Issue 3,

35

31

3.456

3.456
World Applied Sciences Journal, 14 (10 / 2011 34 0.234
Biological Trace Element Research, 141, 2011, 32а 1.923
Journal of Proteomics. 151 / 2017 29 : 3.89
Monitoring and Assessment / 2016 27 1.633

Цитиранията отговарят на изискванията на ЗРАСРБ и на възприетите в ИБЕИ критерии за 

заемането на академичната длъжност „Доцент“ (общо цитирания - 65, от които в списания с IF – 29. 

Израз за популярността на нейната научна продукция в чужбина е значителния брой на 

цитиранията от чуждестранни автори. Приведените данни за цитируемостта на научните трудове на 

гл. ас. Недялкова са доказателство за нейното присъствие в международната научна общност, 

свързана с обявения конкурс за тази доцентура.  

5 / Участие, организация и ръководство на изследванията в областта на науката

 Участие в научни проекти.  



Гл. ас. Недялкова е участвала в 17 научни проекта: 7 международни и 10 национални (8 към ФНИ и 2

с бюджетно финансиране), и е ръководител на 4 от тях. Участвала е в изготвянето на 8 експертни 

оценки с научно-приложна насоченост.

Научно-организационната и управленска дейност 

Гл. ас. Недялкова е ид ръководител на Изследователска група  от 2015 г. до сега.

6 / Подготовка, обучение и развитие на млади научни кадри

В периода 1999 – 2001 г. гл. ас. Михаела Недялкова води упражнения по зоология на студенти – 

бакалаври от специалност „Екология и опазване на околната среда“ в Химикотехнологичния и 

металургичен университет в София. Издаденият учебник „Кратък курс по функционална 

биоценология“ – в съавторство с проф. Любенова, се използва от студентите в БФ на СУ „Св. 

Климент Охридски“. Научен консултант на един докторант. 

7. Критични бележки и препоръки

От разгледаните материали по конкурса, установих някои редакционни – предимно 

технически грешки и понятийни неточности.

Бих препоръчал, в бъдеще д-р Недялкова да разшири своя диапазон на работа по посока на 

подходи и методи за детоксикация с оценка на физиологичния отговор на различни нива на 

организация на живата материя, за което тя отбелязва слабата застъпеност, в литературата, на 

такива изследвания, свързани с хронични и акутни натоварвания на организмите с токсиканти от 

различен произход.

Като бъдещ хабилитиран специалист, освен към изследователска, д-р Недялкова, е 

желателно да разшири дейността си и  в образователната сфера.

8. Заключение

Общата оценка за цялостната дейност на гл. ас. Михаела Недялкова недвусмислено показва,

че нейната кандидатура за присъждане на академичната длъжност „Доцент“ е в обсега на обявената

процедура за конкурса. Като качество и количество нейната научна и научно-приложна продукция 



покрива изискванията на ЗРАСРБ и на Правилника за прилагането му на Научния съвет на ИБЕИ – 

БАН.  

Това ми дава основание да дам положителна оценка и да препоръчам на уважаемите 

членове на Научния съвет на ИБЕИ - БАН да подкрепят избора на гл. ас.д-р Михаела Недялкова,  

на академичната длъжност „Доцент“,  в професионално направление 4.3. Биологически науки, по 

научната специалност „Екология и опазване на екосистемите“.

София, 26 май. 2017 г.

Подпис:

                                                                         /проф., д-р  Светослав Герасимов/


