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СТАНОВИЩЕ

от

проф. д-р Нешо Хайнрих Чипев, Институт по биоразнообразие и

екосистемни изследвания при БАН,

относно: кандидатурата на гл. ас. д-р Михаела Николова Недялкова от Отдел
„Животинско разнообразие и ресурси” на Институт по биоразнообразие и екосистемни
изследвания при БАН за заемане на академичната длъжност „Доцент”, професионално
направление 4.3.“Биологически науки“ в ИБЕИ при БАН, в процедура публикувана в

Държавен вестник, 6p. 19 oт 01. 03. 2017 г.

Единственият  кандидат,  който  се  е  явил  на  обявения  конкурс,  е  гл.  ас.  д-р

Михаела Николова Недялкова.  Тя  е  завършила Биологически факултет на Софийски

Университет „Св. Кл. Охридски“ с образователната степен Магистър по биология със

специализация екология.  

Научна й кариера започва в Института по зоология на БАН, където впоследствие

е редовен докторант.  Тя  е  получава научната  и  образователна степен „Доктор„ след

защита на дисертационен труд на тема „Динамика в състава на храната и енергетични

нужди на домашните мишки Mus spicilegus  (Petenyi,  1982) и Mus musculus  musculus

(Linnaeus, 1758) в условия на синтопия“.

След придобиване на научната си степен, д-р Недялкова работи последователно

в Институт по зоология и Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания на

БАН, където понастоящем е ръководител на Изследователска група  "Биомониторинг и

биоиндикация"  в секция „Биомониторинг и екологичен риск” на отдел „Екосистемни

изследвания, екологичен риск и консервационна биология”. 

Научните интереси на д-р Недялкова се най-общо могат да се групират в в две

основни направления: (i) физиологична екология, към което се отнасят биоенергетични,

трофични  и  популационно-биологични  изследвания при дребни  гризачи, и  (ii)

екотоксикология, която включва най-общо изследвания на концентрациите на токсични

елементи в органи и тъкани на избрани видове гръбначни животни. 

В  рамките  на  тези  научни  интереси  е  реализирана  и  цялостната научно-

изследователска дейност на д-р Недялкова, отразена и в научната продукция, с която тя

участва  в  конкурса.  Резултатите  от  тези  изследвания  и  приносите,  които те  дават  в

развитието на тези изследователски направления, са коректно отразени в представената

от д-р Недялкова „справка за приноси“,  която аз приемам като коректно отразяваща

научната продукция, с която тя се явява на конкурса.
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В конкурса гл. ас. д-р М. Недялкова участва със списък от общо 40 научни труда.

От общия брой научни трудове 34 са публикувани след получаване на образователната

и научна степен „Доктор”, и са отпечатани в специализирани научни издания, от които

11 са в научни списания с импакт фактор, а останалите са в международни и български

реферирани  списания  и  други  издания,  включително  и  4  доклада  в  пълен  текст  от

национални и международни научни форуми. Една публикация представлява глава от

научна книга, излязла от печат.  

При детайлния преглед на представените научни трудове на д-р Недялкова се

открояват  и  специфичните  научни  изследвания,  в  които  са  получени  резултати  с

приносен характер, по-важните от които намирам, че са:

1. Анализ на биоенергетични показатели и хранителни предпочитания, като 

основа за определяне на основните енергийни нужди, потокът на енергия, 

съдържанието и кръговрата на основни биогенни елементи (азот, фосфор, калий

и калций) през тялото и популациите на моделни видове гризачи. 
2. Цялостната еколого-физиологична характеристика и на един подвида (Mus sp. 

spisilegus) на степната домашна мишка в южната част от нейния ареал.
3. Анализи на качествен и количествен хранителен спектър, както и предложени

методи  за  практическо  определяне  диетата,  хранителните  предпочитания  и

пресмятането на общия енергиен бюджет при дребни гризачи, на организмово и

на популационно ниво.
4. Анализиране на 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  е

предложен математически модел с прогностичен характер.
5. Сравнителни изследвания на концентрациите на токсични елементи (Pb, Cd, Cu,

Zn, Mn и Co) в органи и тъкани на антарктически животни, заемащи различни

нива  в  хранителната  верига,  включително  и  в  отделни  тъкани  и  органи  на

нототениеви риби от района на Западна Антарктика.

6. Изследвания на съдържанието на органохлорни пестициди в линеещи пера на

два  вида  пингвини  от  род  Pygoscelis  от  островите  Ливингстон  и  Петерман,

Западна  Антарктика,  при  които  е  установено  преобладаване  на  основния

компонент на DDT изомера в перата

Д-р Недялкова е представила и списък от 36 участия с постери и доклади на

научни форуми, както у нас, така и в чужбина. 
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Отпечатаните научни трудове на  д-р  М.  Недялкова  са  добре  разпознаваеми в

чужбина и у нас, и са получили, досега, 65 цитирания, като 30 от тях са в списания с

импакт фактор.

Въз  основа  на  анализираната  информация  и  в  резултат  на  направената

съпоставка  между  изискуемите  критерии  и  представените  резултати,  определено

намирам,  че  д-р  Михаела  Недялкова,  като  кандидат  по  конкурса,  отговаря  на

изискванията за заемане на академичната длъжност „доцент”, формулирани в ЗРАСРБ,

ППЗРАСРБ  и  Правилник  за  развитие  на  академичния  състав  на  ИБЕИ  при  БАН.

Наукометричните  показатели  и  другите  дейности  на  кандидата  ми  дават  пълно

основание за положително заключение относно избора на д-р Недялкова за заемане на

академичната длъжност „доцент“.

Направеният по-горе анализ ми позволява убедено да препоръчам на уважаемото

научно жури и на Научния съвет на ИБЕИ при БАН да присъди академичната длъжност

„доцент” на  гл. ас. д-р Михаела Николова Недялкова по професионално направление

4.3. Биологични науки. 

30 май, 2017г.      Подпис:

/проф. д-р Нешо Чипев/
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