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СТАНОВИЩЕ 

Относно: 

конкурс за академичната длъжност ДОЦЕНТ, обявен в ДВ бр.19 от 01.03.2017 г.  

в професионално направление 4.3. Биологически науки (Научна специалност "Еко-

логия и опазване на екосистемите", шифър 02. 22. 01), за нуждите на ИБЕИ, БАН, 

секция "Биомониторинг и екологичен риск", отдел "Екосистемни изследвания, екологи-

чен риск и консервационна биология" 

с единствен кандидат гл. ас. д-р Михаела Николова Недялкова 

от  доц. д-р Ценка Георгиева Часовникарова 

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН 

1. Кратки биографични данни

Главен асистент д-р Михаела Недялкова е завършила висше образование през 1989 г. 

в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” като магистър по екология. От 

1990 г. до  1994 г. е редовен докторант в Института по зоология при БАН и защитава 

дисертация в областта на популационната екология и кръговрата на веществата при 

дребни бозайници. През 2006 г. заема длъжността главен асистент.  

2. Оценка на научната продукция, дейност и приноси

Кандидатът участва в конкурса за доцент с 41 научни труда. От тях 7 са представяни 

за получаване на научната и образователна степен „Доктор”. Представените в настоящия 

конкурс  34 научни труда са разпределени по направления както следва: 1 глава от научна 

книга, 11 научни публикации в списания с IF, 5 научни публикации в международни 

списания без IF, 13 статии в български списания и научни поредици и сборници, 2 научни 

доклада, публикувани в пълен размер у нас, 2 научни доклада, публикувани в пълен 

размер в чужбина и 1 глава от учебник за висшите  училища. Общият импакт фактор на 

представените статии е 10,03. Д-р М. Недялкова е участвала с доклади и постери на 20 

международни научни форума и на 9 национални форума с международно участие. 

Установени са 65 цитирания, от които 29 са в списания с IF. Тези  наукометрични 

показатели съответстват на  изискванията за заемане на длъжността  „ДОЦЕНТ” според 

критериите, заложени в правилника за развитие на академичния състав на ИБЕИ, БАН.  

Основните приноси в научната продукция на д-р Недялкова са концентрирани в 

областта на физиологичната екология и екотоксикологията. Те могат да бъдат обединени 

в следните направления: 

➢  Адаптационни, терморегулационни възможности и хранителни предпочитания на 

дребни гризачи 

Въз основа на биоенергетични показатели и хранителни предпочитания за пръв път 

са определени основните енергийни нужди, потокът на енергия, съдържанието и 

кръговрата на основни биогенни елементи в популации на видове от род Mus. 

Изследвано е влиянието на техните популации върху първичната продуктивност на 

агроекосистемите. Направен е сравнителен анализ на динамиката на популационната 

структура на вида Mus specilegus и е характеризиран качествения и количествен състав 

на зимните хранителни запаси и размерът на мишините на популации от България и 

Молдова. Изяснени са механизмите на географската изменчивост и адаптационните 

възможности при видове от род Mus от Южна Европа чрез определяне на 
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термонеутралната зона и интензивността на химическата и физическа терморегулация. 

За пръв път е направена цялостна еколого-физиологична характеристика на подвида M. 

sp. specilegus в южната част на ареала му. Изследвани са хранителните предпочитания, 

качествения и количествен състав на хранителния спектър на видове от сем. Arvikolidae 

и сем. Muridae в алпийски и тревни екосистеми. Изведени са методи за практическо 

определяне на диетата, хранителните предпочитания и пресмятането на общия енергиен 

бюджет при дребни гризачи, както на организмово, така и на популационно ниво. 

 

➢ Еколого-физиологични характеристики на мониторни видове гръбначни животни в 

неповлияни и в различна степен антропогенно повлияни райони   

Проучени и анализирани са ефектите на различни типове въздействия и токсиканти 

от околната среда при подходящи мониторни видове. За целта са прилагани  

разнообразни подходи и критерии като морфофизиологичен анализ на периферна кръв, 

оценка на общата бета-активност, оценка на генотоксичния ефект на нейонизиращата 

радиация. Предложен е критерий за подбор мониторни и биоиндикаторни видове, 

принадлежащи към различни трофични нива, с което се проследява миграцията и 

натрупването на даден токсикант по хранителната верига. За първи път са определени и 

сравнени концентрации на токсични елементи в органи и тъкани на арктични животни 

от различни нива на хранителната верига. Получени са оригинални резултати за 

съдържанието на органохлорни пестициди в линеещи пера на два вида пингвини от род 

Pygoscelis. 

За пръв път в България е изследвана ролята на природен клиноптилолитов сорбент за 

редуциране на количеството на олово както в целия организъм, органите и тъканите, така 

и върху цитогенетични характериситики. Изработен е математически модел с 

прогностичен характер, който има потенциал да предскаже състоянието на клетъчната 

пролиферация и позволява да се направи количествена оценка на положителния ефект 

от третирането. В научната си дейност д-р Недялкова прилага нови, иновационни за 

България методи за детоксикация на организма и оценка на физиологичния отговор на 

различни нива на организация на живата материя, които са от съществено значение за 

справяне с хронични и акутни натоварвания на организмите с токсиканти от различен 

произход.   

➢ Общо фаунистични  

Изследван е видовия състав на сухоземната бозайна фауна в различни райони на 

страната, което е съществен принос за изясняване на видовото богатство на проучените 

региони. За пръв път са установени 8 вида прилепи за фауната на Сакар планина.  

 

3. Проектна и експертна дейност  

Изключително богата е проектната и експертна дейност на гл. ас. д-р Михаела 

Недялкова. Тя е участвала и ръководила общо 17 проекта, от които 14 национални и 3 

международни. Изготвила е 8 експертни оценки в областта на екотоксикологията, 

биомониторинга и картирането и определянето на природозащитното състояние на 

видове от българската бозайна фауна. Тази богата проектна и експертна дейност е 

доказателство, че д-р Недялкова е търсен и компетентен експерт, който е  допринесъл  за 

обезпечаване на научноизследователската дейност в ИБЕИ. Тя  се е доказала  като ценен 

и конструктивен партньор, търсен в разработването на проекти в областта на 

биомониторинга, физиологичната екология и екотоксикологията.   
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Заключение  

Предоставените документи на гл. ас. д-р Михаела Недялкова напълно отговарят 

по обем, съдържание и качество на изискванията на ЗРАСРБ и на правилника за развитие 

на академичния състав в ИБЕИ, БАН.  Кандидатът притежава необходимите академични 

качества, знания, умения  и опит, има богат методичен арсенал, успешни научни 

партньорства,  утвърдил се е като експерт и консултант и е усъвършенствал  

преподавателските си умения.  

Изследователският и административният потенциал, както и научните 

постижения и приноси на гл. ас. д-р Михаела Недялкова ми дават основание да считам, 

че тя отговаря на критериите за заемане на академичната длъжност доцент.   

 Предлагам на научното жури в съответствие с член 29 б, ал.1 от ЗРАСРБ, и 

член 60 и 61 от Правилника за неговото прилагане да присъди на гл.ас. д-р Михаела 

Недялкова академичната длъжност „ДОЦЕНТ” по научната специалност 4.3. Био-

логически науки (Научна специалност "Екология и опазване на екосистемите", 

шифър 02. 22. 01), за нуждите на ИБЕИ, БАН,   секция "Биомониторинг и екологи-

чен риск", отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна 

биология".  

 

 

 

 

30.05. 2017 г.      доц. д-р Ц. Часовникарова 


