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СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Драган Петров Чобанов, ИБЕИ-БАН

Относно: кандидатура на гл. ас. Юлия Спасова Илкова по конкурс за длъжността доцент по

специалност „Зоология“ за нуждите за нуждите на ИГ „Цитотаксономия и еволюция“,

секция „Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни“, отдел „Животинско

разнообразие и ресурси“ към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания,

обявен в ДВ брой 36 / 27.04.2018

Кандидатът, д-р Юлия Илкова, завършва СУ „Св. Климент Охридски“ през 1997 г. и

през същата година постъпва на работа в Института по зоология при БАН. През 2009 г.

защитава дисертация като докторант на самостоятелна подготовка и от 2010 година е главен

асистент  в  Институт  по  биоразнообразие  и  екосистемни  изследвания,  приемник  на

Института по зоология.

Доктор Илкова е активен учен с константна научна продукция от 2003 година насам.

Участва в 16 проекта и въпреки че не е ръководител на научен проект, научната ѝ продукция

доказва качествата ѝ на учен. В допълнение, личните ми впечатления от кандидата са за

един сериозен експерт в областта си.

Изследванията  на  доктор  Илкова  попадат  в  две  основни  направления  –

цитотаксономия,  молекулярна  таксономия  и  генотоксикология,  реализирани  върху

двукрилите от семейство Chironomidae. Цито- и молекулярно-таксономичните изследвания,

реализирани  на  ниво  цито-морфология,  молекулярна  цитогенетика  и  ДНК структура,  са

основа за точното идентифициране на видовете от сем. Chironomidae, което е особено важно

за  биомониторинговите  изследвания,  широко  приложими  с  тази  група  насекоми.

Генотоксикологичните  изследвания  на  кандидата  са  свързани  с  проучване  реакцията  на

организма  на  хирономидите  замърсители  във  водоемите,  основно  тежки  метали,  и  се

основават  на  структурно-морфологични,  структурно-молекулярни  и  функционални

(транскрипционна и ензимна актувност) методи. Чрез такъв интердисциплинарен подход са

постигнати  значителни  резултати  за  разкриване  важната  роля  на  хирономидите  като

биомониторингови обекти, както и за методите за изпозването им като такива.

В настоящия конкурс кандидатът участва с 34 научни публикации, в това число един

автореферат, три доклада от конференции в пълен текст и две глави от книга. На шест от



публикациите  в  специализирана  научна  периодика  кандидатът  е  първи  автор,  а  21  са  в

издания с импакт-фактор на системата Web of Science. Представените цитирания са 136, от

които 65 са в издания с импакт-фактор.

Заключение:  Кандидатът  е  автор  на  висококачествена  научна  продукция,  която

покрива и надхвърля изискванията  на ИБЕИ-БАН за  заемане на академичната  длъжност

доцент. Приносите на доктор Илкова са на високо международно научно ниво и от значение

както  за  фундаменталната,  така  и  за  приложната  сфера  на  науката.  На  основа  на

гореизложеното давам висока оценка на научните резултати на кандидата и препоръчвам на

Научното  жури да  одобри  избора  на  гл.  ас.  д-р  Юлия  Спасова  Илкова  за  академичната

длъжност доцент по специалност „Зоология“ (01.06.02).
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