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СТАНОВИЩЕ

от Проф. д-р Пламен Кирилов Калушков, д.б.н.,
член  на  Научно  жури,  назначено  със  заповед  на  Директора  на  ИБЕИ-БАН   №
49/03.05.2017  г. във  връзка  с  конкурс  за  академичната  длъжност  „доцент”  по
специалност „Екология и опазване на екосистемите”,  шифър 02.22.01, за нуждите на
отдел „Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология”, обявен
в ДВ бр. 19 от 2017 г.

Документи за участие в обявения конкурс за академичната длъжност „доцент“ е представил
само  един  кандидат  –  гл.  ас.  д-р  Михаела  Николова  Недялкова,  служител  в  ИГ
"Биомониторинг  и  биоиндикация"  ,  секция „Биомониторинг  и  екологичен  риск”, отдел
„Екосистемни  изследвания,  екологичен  риск  и  консервационна  биология”  в  ИБЕИ-БАН.
Процедурата  по  разкриване  и  обявяване  на конкурса  е  спазена.  Приложеният  комплект
материали  по  конкурса, както  и  оригинали  и  копия  на научните  трудове са  подготвени
съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение, и в съответствие с
изискванията на Научния съвет на ИБЕИ-БАН. 
    За участие в конкурса кандидатът представя 41 научни труда, от които авторефератът и 6
статии са свързани с придобиване на образователната и научна степен „доктор”. Единадесет
статии са в списания с IF, като в повечето от тях тя е първи или втори автор. Включването
към този списък на „Учебници” приемам, като цитат в учебник, понеже, според мен, се касае
за данни включени в учебник.

Д-р Михаела Недялкова е специалист с ясно очертан профил, чиито изследвания са
основно в областта на екологичната физиология и екотоксикология при гръбначни животни.
Научноизследователската дейност на кандидата напълно отговаря на тематиката на обявения
конкурс. По-важните научни приноси и постижения могат да бъдат обобщени в следното:

1. Адаптационни, терморегулационни възможности и хранителни
предпочитания на дребни гризачи

Съществен  принос  в  това  отношение  е  изясняването  на  механизмите  на  географската
изменчивост и адаптационните възможности на дребни гризачи от род Mus от южна Европа.
За първи път е направена и цялостна еколого-физиологична характеристика на подвида (Mus
sp. spisilegus) на степната домашна мишка в южната част от ареала й на разпространение.

2. Еколого-физиологични характеристики на избрани мониторни видове гръбначни
животни в неповлияни и в различна степен антропогенно повлияни райони

   
    Проучени и анализирани по темата са негативните ефекти от различни типове въздействия
и токсиканти с природен и антропогенен произход.
    Предложени  са  критерии  за  подбор  на  мониторни  и  биоиндикаторни  видове  и  са
определени подходящи монитори, принадлежащи към различни трофични нива, което дава
възможност да се проследи миграцията и натрупването на даден токсикант по хранителните
вериги. Като най-удачен биоиндикатор в условия на високата планина е предложена снежната
полевка. 



    За първи път е проучена и установена ролята на природен клиноптилолитов сорбент под
формата на хранителна добавка към конвенционална храна за дребни гризачи в условия на
еколого-токсикологичен експеримент. Въз основа на получените резултати стана възможно
изработването на математически модел, с прогностичен характер. Установен е синхрон между
способността  на  организма  да  ограничава  оловното  натоварване  и  възстановяването  на
пролиферативната  актиност  на  клетките.  Прилагането  на  методи  за  детоксикация  на
организма и оценка на физиологичния отговор на различни нива на организация на живата
материя представлява нов, все още слабо прилаган подход, който позволява да се разработват
и  предлагат  работещи  решения  за  справяне  с  проблеми,  свързани  с  хронични  и  акутни
натоварвания на организмите с токсиканти от различен произход.
    За първи път са определени и сравнени концентрациите на определени токсични елементи
(Pb, Cd, Cu, Zn, Mn и Co) 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

3. Фаунистични изследвания

    За първи път е представена детайлна информация за видовия състав на сухоземната фауна
на  Дунавския  о-в  Цибър  и  резервата  Ибиша.  На  острова  е  установено  присъствие  на
енотовидно куче (Nictereutes procionoides) – един от най-успешно разселващите се инвазивни
видове гръбначни животни в Европа.  Изследвана е  и прилепната  фауна в  Сакар планина.
Получените  данни  представляват  съществен  принос  към  обогатяване  на  оскъдната  до
момента информация за района, като от установените общо 20 вида прилепи 8 се съобщават
за първи път.

Познавам  д-р  Михаела  Недялкова,  като  ръководител  на  секция  „Биомониторинг  и
екологичен риск” от нейното създаване през 2010 г.,  до 2014 г. Повечето от приносите на
кандидатката бяха включвани към постиженията, в годишните отчети, които подготвях през
този период. В годишната класация на BioMedLib “Who is Publishing in my Domain?” сред 20-
те статии по биомедицински науки през 2013 г., на 8-мо и 9-то място бяха  включени 2 статии
в чиито колектив участва д-р М. Недялкова. Статиите са от 2012 г. и в едната тя е първи, а в
другата втори автор. Статиите са свързани с изследване на детоксициращото въздействие на
модифицирани природни зоолити при дребни гризачи след третирането им с олово.  Това
доказва актуалността на направлението, в което работи кандидатката, и необходимостта то да
се развива в института. 

Заключение. 
Кандидатката  д-р  Михаела  Недялкова  покрива  изискванията  на  ЗРАСРБ.  Научната  и
продукция (статии, цитирания) отговаря на научните критерии на НС на ИБЕИ-БАН. Нейната
хабилитация ще укрепи научния капацитет на института и ще спомогне за установяване на
нови научни постижения, както и за участие на института в експертни оценки, проекти и
подготовка на кадри в направлението което тя работи. Убедено препоръчвам на колегите от
Уважаемото научно жури и на Научния съвет на ИБЕИ-БАН, да присъди на д-р Михаела
Николова  Недялкова  академичната  длъжност  „доцент”  по  „Екология  и  опазване  на
екосистемите” (02.22.01).

/Проф. Пламен Калушков, дбн/


