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СТАНОВИЩЕ

от проф. д-р Влада К. Пенева

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ)-БАН,
член на Научно жури, назначено със заповед РД № 71/31.07.2018 г.

по конкурса за професор по професионално направление 4.3 Биологически науки,
специалност Зоология, ДВ бр. 36/27.04.2018 г.

В  конкурса  за  доцент  по  специалност  Зоология  е  заявил  участие  и  е  представил
необходимите документи само един кандидат –д-р Юлия Спасова Илкова, придобила научна
степен по същата специалност.

Оценка на научно-изследователската дейност на кандидата

Научни приноси. 

Изследванията  на  д-р  Илкова  са  посветени  на  изучаване  и  разкриване  на

морфологични,  цитогенетични  и  молекулярни  характеристики  на  видове  от  сем.

Chironomidae (зли  мухи).  Тези  изследвания,  които  по  същество  имат  фундаментален

характер, предвид обектите на изследване и средата им на обитание, имат и важно научно-

приложно значение. Усвояването на различни методи (методи за оцветяване на хромозоми,

флуоресцентна in situ хибридизация (FISH), биохимични методи за определяне активност на

ензимни системи и др.) и комплексния подход, прилаган при изучаването на хирономидите

гарантират достоверността и значението на получените резултати. Представителите на сем.

Chironomidae съставляват важна част от видовия комплекс във водни местообитания. Те имат

редица  особености,  позволяващи  използването  им  като  моделни  обекти  в  различни

изследвания,  както  и  за  биомониторинг  на  водни системи  като  надежни биомаркери  при

генотоксикологични  анализи.  Началните  етапи  от  изследванията  включват  цитогенетична

характеристика на определени таксони,  което е съществен принос в цитотаксономията на

групата. По-нататък, в резултат от целенасочените усилия на кандидатката са получени нови

данни за въздействието на различни стресови фактори върху морфологични, биохимични и

генетични  характеристики  (структурни  и  функционални  хромозомни  аберации,

транскрипционна активност на отделни клетъчни структури и др.)  и като цяло геномната

изменчивост на редица видове. Това позволява да бъдат предложени биомаркерни системи на

различни  нива  -  цитогенетично,  биохимично  и  морфологично, за  оценка  състоянието  на

средата.  Бих  искала  да  отбележа  и  значимостта  на  изследването  за  влиянието  на

температурата върху генетичния полиморфизъм и скоростта на еволюцията при Chironomus



riparius,  изследван  на  основата  на  митохондриален  маркер  при  географски  отдалечени

популациии.

Приемам справката за научните приноси, която е пълна и информативна, и дава добра

представа за съществени научни и научно-приложни приноси и постижения.

Публикационна активност. 

Към автореферата  и единадесетте  публикации,  свързани с докторската  дисертация,

кандидатът представя общо 22 научни труда, обект на настоящия конкурс, от които 2 глави от

книги, 16 публикации в специализирани списания с Импакт фактор (IF) и 4 в списания без

IF. Бих споменала някои особено престижни списания с ранг Q1 като Environmental Pollution,

Ecotoxicology and Environmental Safety,  River Research and Applications,  Proceedings of the

Royal Society B, в които кандидатката е публикувала резултати от своите изследвания. 

В две от публикациите Илкова е първи автор, останалите публикации са в съавторство

с водещи български и чуждестранни учени. Това е доказателство за успешни сътрудничества

и добра екипност. Публикуваните трудове (22) след защитата на дисертационния труд (8 г.),

представят д-р Илкова като продуктивен изследовател (2.75 статии годишно). Д-р Илкова е

участвала  в  голям  брой  научни  форуми  (общо  23),  от  които  5  национални  и  17

международни, с 25 доклади/постери. 

Цитирания. Списъкът  на  цитиранията  съдържа  136  позовавания,  значително  над

изискуемия минимум, от които голяма част са в списания с IF (повече от 50%), монографии и

книги, често трудовете на кандидата са цитирани в дисертации (15%). Всичко това показва

голямото значение и влияние на разработките в научните области на кандидата. Цитираните

статии съставляват повече от половината от научната продукция на д-р Илкова, H-index -7. 

Проектна дейност

Д-р  Илкова  има  активна  проектна  дейност.  Тя  е  била  съизпълнител  на  общо  15

проекта – 5 проекта с външно за България финансиране, 6 проекта, финансирани от ФНИ и 5

проекта по двустранни спогодби за научно сътрудничество. Била е консултант на проект за

подпомагане млади учени към БАН.

Експертна дейност

Рецензент на научни статии за Acta zoologica bulgarica.
Обучение на научни кадри

Д-р Илкова е била ментор на студент по програмата „Студенски практики“ и научен

ръководител  на  дипломната  работа  на  магистър  от  СУ  „Св  Климент  Охридски“.  Бих

препоръчала за в бъдеще кандидатката да обърне по-голямо внимание на тази дейност.



Профил на научно-изследователската работа

Научните  постижения  на  д-р  Илкова  я  представят  като  специалист  цитогенетик  с

експертиза  в  различни  области  -  насекомна  генетика,  цитотаксономия  и  еволюция,

генотоксикология, биомаркери и биомониторинг.

Заключение

Д-р Юлия Илкова по всички показатели отговаря на изискванията за заемането на

академичната  длъжност  „доцент”  съгласно  Закона  за  развитие  на  академичния  състав  в

България и Критериите на Научния съвет на ИБЕИ – БАН, които са в сила за настоящия

конкурс:  тя  има  защитена  докторска  степен,  научна  продукция  от  22  научни  труда,  16

статии,  публикувани  в  престижни  списания  с  IF (73%),  136  цитирания  (повече  от

половината в списания с IF), което надвишава многократно изискването от 20 броя, участие

в значителен брой научни проекти и форуми, и преди всичко съществени научни и научно-

приложни приноси. На основа на гореизложеното изразявам своето положително становище

за нейната кандидатура за академичната длъжност „доцент” и препоръчвам на НС на ИБЕИ

да избере д-р Юлия Илкова на тази длъжност. 

3 октомври 2018 г.


