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Вх.№ 999-НО-05-06/29.05.2017 г.
С Т А Н О В И Щ Е

От проф. д-р Марияна Иванова Любенова, Катедра ..Екология и ОПС" на Биологическия факултет
при СУ, Член на Научното жури, заповед № 49/03.05.2017 г./ИБЕИ-БАН.
Относно: конкурс за  заемане на  академичната  длъжност ДОЦЕНТ по 4.3  Биологични науки,
Екология и опазване на екосистемите, обявен в ДВ, бр. 19, 01.03.17 г.
 
В обявения конкурс за нуждите на секция „Биомониторинг и екологичен риск“ на ИБЕИ-БАН
участва един кандидат - д-р Михаела Николова Недялкова. 

1.   Обша характеристика на дейността па кандидата  . М. Недялкова е магистър по биология и

екология (СУ – БФ, 1989), доктор по екология (ИЗ-БАН, 1994), биолог (ИЗ, 2006) и гл. асистент

(ИБЕИ, до сега).  Има 27 г.  трудов стаж.  От 2015 г.  е  ръководител на изследователска група

"Биомониторинг и биоиндикация";  член е на СУБ, секция “Биология”  (  от 2011) и  SETAC (от

2004). Изнасяла е лекции в Автономен Университет на Нуево Леон, гр. Монтерей, Мексико през

2007 и 2010 г. Била е рецензент към 8 международни журнала и 1 семинар – 11 участия. Научен

консултант е на докторска дисертация. Участвала е в 33 научни форума - 27 международни и 6

национални  (в 73% от  докладите  и  постерите  е  1-ви  или  2-ри  автор)  и  в  3  работни  срещи.

Участвала е в реализирането на 17 научни проекта: 7 международни (3 финансирани от чужбина

и 4  билатерални с  мексикански университет)  и  10  национални  (8  към ФНИ и  2  с  бюджетно

финансиране),  като  е  била  ръководител  на  задачи  от  страна  на  българския  партньор  за  4-те

билатерални проекта. Разнообразна е експертната и дейност– общо 8 изготвени експертни мнения

събразно с нейната квалификация. За целия период д-р М. Недялкова е публикувала  42 научни

труда, от които 7 са свързани с дисертацията. 

2. Оценка на наукометричните показатели за целите на конкурса  . 

2.1.     Научна продукция. За участие в конкурса са представени 35 научни труда, от които 16 са в

специализирани международни издания, като  11 от тях имат импакт фактор,  13 – в национални

списания и поредици, 1 в книга, 1 в учебник и 4 са доклади - 2 публикувани у нас и 2 в чужбина.

Д-р  Недялкова  е  водещ  автор  (на  1  или  2  място)  в  около  71% от  трудовете  и  в  73% от

публикациите с  IF. Те са в 6 реномирани списания, от които 2 към Elsevier и  Springer.  Общият

импакт фактор е 9.065 (без IF от 1.619 на 5-те публикации, които са под печат). Всички трудове

тематично  са  по  научната  специалност  02.22.01.  Екология  и  опазване  на  екосистемите.  По

количество  и  качество  представената научна продукция  надвишава  изискванията на НС на

ИБЕИ  от  минимум  15  публикации,  от  които  поне  8  в  списания  с  IF при  авторство  на

монография. 
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2.3     Цитирания.  В  представената  справка  са  изброени  65 бр.  цитирания  на  над  50%  от

представените научни труда. От тях  50 цитирания са в специализирани журнала, от които  29  с

импакт фактор; 6 са в книги и ръководство, 6 в дисертации и 3 в сборници от конференции. По

количество и качество на цитиранията, научната продукция надвишава праговите изисквания

на НС на ИБЕИ от min 20 в специализирани издания, от които 10 с IF. 

2.4.     Научни  и  научно-приложни  приноси.  Основните  научни  приноси са  в  областта  на

функционалната  екология, екологичната  физиология,  популационната  екология (20%  от

трудовете) и фаунистиката на дребни гризачи. За първи път количествено е определена ролята в

потока на енергията и кръговрата на веществата на дребните гризачи  (основно Mus spisilegus и

Mus m.  musculus,  но  и  Microtus  arvalis,  също  4  вида  от  сем.  Muridae)  като  ключово  ниво  в

екосистемите, на основата на: хранителен спектър и предпочитания, зимни хранителни запаси,

биоенергетични  нужди,  термопреферентност  и  терморегулация,  адаптивни  възможности,

съдържание на основни биогенни елементи в зоомасата, популационна динамика, влияние върху

първичната продукция в агро- и тревни ценози.   За първи път е направена цялостна еколого-

физиологична  характеристика  на  подвида (Mus sp.  spisilegus)  на  степната  домашна  мишка  в

южната  част  от  ареала  й  на  разпространение.  Основните  научно-приложни  приноси са  в

областта  на  токсикологията  и  екотоксикологията (46%  от  трудовете),  биоиндикацията  и

биомониторинга (17%), биоразнообразието (17%) на дребни гризачи, както и разработване на

цялостна  методика  за  изследване  на  функционалната  им  роля  в  екосистемите  и  модел  за

предвиждане на токсични ефекти.  Публикувани са редица оригинални резултати,  свързани с

влиянието на токсиканти и тяхната биоакумулация и биомагнификация при дребни гризачи и

видове от Антарктика.

3.   Заключение

Д-р М. Недялкова се отличава с оригинална и разнообразна научно-изследователска и експертна

дейност. Тя е един от малкото специалисти, работещи в посочените по-горе направления, а в

областта  на  биоенергетиката  на  дребни  гризачи  –  единствения  специалист.  Научната

продукция доказва нейната висока ерудиция, а цитиранията - международната й признатост

като експерт в научната си област. По науко-метричии показатели представените материали

надхвърлят критериите на ИБЕИ при БАН за заемане на адемичната длъжност „доцент".

На основание на гореизложеното препоръчвам на уважаемите членове на Научното жури да

подкрепят „присъждането  на  академичното  звание „Доцент“  на  д-р  Михаела  Николова

Недялкова по 4.3. Биологични науки, специалността Екология на опазване на екосистемите.

29.05.2017                                                                     проф. д-р М. Любенова:
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