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С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е

От  проф.  д-р  Мария  Делова  Шишиньова –  Биологически  факултет  на  Софийски
университет „Св. Климент Охридски“, назначена за член на Научното жури със заповед №
71/31.07.2018 год. на Директора на ИБЕИ, БАН

ОТНОСНО: Материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната
длъжност „Доцент“ по 4.3 Биологически науки, специалност ЗООЛОГИЯ, за нуждите на
изследователска  група  „Цитотаксономия  и  еволюция“,  секция  „Биорознообразие  и
екология на безгръбначните животни“ на отдел „Животинско разнообразие и ресурси“ –
ИБЕИ, БАН.

За  участие  в  конкурса  за  академичната  длъжност  „Доцент“, обявен  в  ДВ брой
36/27.04.2018  год.  са  представени  документите  на  единствения  кандидат  –  главен
асистент д-р  Юлия  Спасова  Илкова от  секция  „Биоразнообразие  и  екология  на
безгръбначните животни“ на ИБЕИ, БАН.

Главен  асистент  д-р  Юлия  Илкова  завършва  висшето  си  образование  в
Биологическия  факултет  на  Софийския  университет  „Св.  Климант  Охридски“  като
Магистър  по  биология,  специалност  Биология,  Магистърска  програма  по  Зоология  на
безгръбначните животни – ентомология и Втора специалност – Учител по биология. В
периода 09.1997 – 05.2010 год. работи в Института по зоология на БАН като биолог и
докторант  на  самостоятелна  подготовка.  През  2009  год.  защитава  дисертация  в
Образователната и научна степен „Доктор“ на тема: „Изследвания на генотоксичния ефект
на метални йони върху видове от сем.  Chironomidae (Diptera)“. От 2010 год. до момента
работи  като  главен  асистент  в  Института  по  зоология,  респективно  Института  по
биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН.  Професионалното израстване на
Юлия Илкова е свързано с участие в специализирани курсове в областта на: „Молекулярни
подходи в екологията и еволюцията“; „Молекулярна таксономия, филогения и екология“;
„Молекулярни и биохимични маркери в екотоксикологията на влажните зони“, извършва
специализирани  посещения  в  Университета  в  Торино  и  Института  по  систематика  и
еволюция на животните в Краков. Социалните умения и компетенции са свързани с работа
в екипи от български и чуждестранни учени във връзка с разработването на национални и
международни  научноизследователски  проекти  и  опит  в  теренната  работа.   Членува  в
Съюза на учените в България.
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Преподавателският опит на кандидатката касае участие като ментор на студент от
Биологическия  факултет  на  Софийски  университет  в  ОКС  „Бакалавър“  в  проект
„Студентски практики – фаза 1“ към МОН и ръководител на дипломант от магистърска
програма по Генетика на Биологическия факултет на СУ.    

Представената служебна бележка показва, че гл. асистент д-р Юлия Спасова Илкова
има общо 20 години, 9 месеца и 5 дни трудов стаж по специалността към момента на
подаване на документите по конкурса.

 Кандидатката е представила необходимата документация, съобразно изискванията
на Закона за развитието на академичния състав в Република България и Правилника за
прилагането му, както и Правилника за условията и реда за придобиване и заемане на
академични длъжности в БАН.

Представена е обща научна продукция от 34 публикации, 12 от които са свързани
със защитената дисертация – 1 автореферат, 8 публикации и 3 доклада на конференции с
пълен текст. От останалите 22 публикации, 16 са публикувани в списания с импакт фактор
и 2 са глави от книги. Списъкът на публикациите показва, че 4 от тях са самостоятелни, на
6 от публикациите Ю. Илкова е  първи автор,  на  15 е  втори автор и на 9 е  трети или
последващ автор. 31от публикациите са на английски език и голяма част са публикувани в
авторитетни специализирани списания. 21 от публикациите са в списания с импакт фактор
като общият импакт фактор е 24,635.

Приложената справка на цитиранията на публикациите на гл.ас. д-р Юлия Илкова
показва, че кандидатката е разпознаваема в научните среди и специалисти в съответната
изследователска област. Отбелязани са 136 цитирания, голяма част от които в списания с
импакт фактор.

В научната си кариера кандидатката има 25 участия в научни форуми като 16 от тях
са в  чужбина – Русия, Италия, Португалия, Австралия, Гърция, Турция, Полша, Чехия и 9
– в България. Участва в разработването ва 16 научни проекти, финансирани от български и
чуждестранни източници.

Научноизследователската  дейност  на  кандидатката  напълно  съвпада  с  обявения
конкурс.  Научните  интереси  на  гл.  асистент  д-р  Юлия  Илкова  са  свързани  с
цитотаксономия  и  еволюция  на  насекоми,  цитогенетични  изследвания  на  насекоми
(Diptera,  Chironomidae),  генотоксикология,  високоповторeни  ДНК  елементи,
биомониторинг и биомаркери, хромозомен полиморфизъм. Основните научни изследвания
имат  фундаментален  характер.  Откриването  на  биомаркери  на  цитогенетично  и
биохимично ниво представлява нов подход за  оценка състоянието на  околната  среда с
практикоприложен характер.
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Съществен  приносен  характер  имат  проучванията  на  цитотаксономично,
молекулярно-цитогенетично  и  молекулярно  ниво  на  видове  от  сем.Chironomidae.
Получени  са  оригинални  данни  за  използваните  като  моделни  видове  в
генотоксикологията  видове  двойници  Chironomus piger и Ch.  riparius.  Проследена  е
скоростта  на  еволюция  при Ch.  riparius на  географско  отдалечени  популации  чрез
молекулярен анализ и е установена ключовата роля на температурата при еволюционните
събития.

Принос за биомониторинговите изследвания имат и проучванията на ларвите на
видовете от сем.  Chironomidae, използвани като тест-обект за оценка на антропогенното
въздействие върху водните екосистеми. Важно значение има проследяването на геномната
реакция  на  различни  видове  от  подсемейства  с  различна  филогенетична  възраст,
обитаващи  водоеми  с  различна  степен  на  антропогенно  замърсяване,  главно  с  тежки
метали.  Проведени  са  лабораторни  изследвания  на  два  моделни  хомосеквентни  вида
двойника с  различна филогенетична възраст  за  установяване реакцията  на  генома  към
различни стрес-фектори. 

Изследвани са 9 вида от род  Chironomus,  1 вид от род Glyptotendipes и 2 вида от
род Prodiamesa за  чувствителността  на  генома към различни стрес-агенти на  околната
среда. Генoмната чувствителност към йони на тежки метали е анализирана от географско
отдалечени природни популации в България, Русия, Полша и Турция.

Приносен характер има сравнителният анализ и определянето на локализацията на
двата  типа  аберации  –  наследствени  и  соматични.  Разработен  и  апробиран  е  нов
цитогенетичен  индекс  (С-индекс),  който  може  да  се  използва  като  цитогенетичен
биомаркер за оценка степента на замърсяване на водните басейни. Новият цитогенетичен
индекс и  соматичният  индекс  (S)  представляват  биомаркери  на  цитогенетично ниво за
замърсяване с тежки метали във водни екосистеми.

Резултатите  от  проучванията  върху  функционалните  изменения  в  политенните
хромозоми на изследваните видове могат да се използват като биомаркер на цитогенетично
ниво за оценка състоянието на водните екосистеми. Проучена е и геномната нестабилност
на биохимично ниво при Ch.  riparius от водоеми в България и Турция, чийто седименти
съдържат тежки метали с високи концентрации. Значимите стойности на  активност на
изследваните ензимни системи се приемат за добър биохимичен маркер за оценка степента
на замърсяване на водните екосистеми.

За  първи  път  изследванията  на  двата  моделни  вида  Chironomus riparius и
Chironomus piger в лабораторни условия, третирани с йони на тежки метали, е установен
генотоксичен  ефект  на  Pb,  Al и Cu йони,  като  всеки  от  моделните  видове  проявява
специфична  геномна  реакция.  Йоните  на  изследваните  метали  индуцират  сходни  и
специфични изменения.
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Проучвана  е  връзката  между  локализацията  на  хромозомните  разриви  на
възникналите аберации и ДНК организацията на генома чрез молекулярно-цитогенетични
подходи и прилагане на in situ хибридизация  (FISH), при използване на клонове от високо
повторени последователности на  ДНК (Alu и  Hinf),  както и  клонове на  транспозонни
елементи,  които  показват  проява  на  видовоспецифични  особености.  Установените
хромозомни  разриви  възникват  по-често  в  определени  чувствителни  точки  на  генома,
които изследователите наричат „горещи точки“. Резултатите за разриви в хромозомните
аберации и повторени ДНК елементи дават основание да се приема идеята, че различни
стрес-агенти в средата, каквито са високите концентрации на тежките метали, активират
транспозонни елементи,  които  индуцират  появата  на  множество  соматични структурно
хромозомни аберации.

Изследвана  е  и  реакцията  относно  морфологични  деформации  на  видове
хирономиди на фенотипно ниво на природни популации и експериментално третирани с
йони на тежки метали, следствие на което се прави извод, че геномът на хирономидните
ларви е много по-чувствителен към въздействия на различни стрес-фактори в средата в
сравнение с фенотипа.

Публикационната  и  научно-изследователска  активност  на  кандидатката  показва
нейния личен принос и подчертава нейното кариерно развитие на специалист и научен
работник. Научните разработки подчертават умението на гл. ас. Юлия Илкова да работи в
екип, да участва в научноизследователски проекти и да поема необходимата отговорност.

Заключение

Въз основа на представената документация и изложеното по-горе в становището
считам,  че  кандидатката  покрива  изискванията  на  закона  и  правилниците  за  неговото
прилагане.  Главен  асистент  д-р  Юлия  Илкова  е  утвърден  специалист,  с  ясно  очертан
научноизследователски  профил,  със  способности  да  провежда  качествени  научни
изследвания, да поддържа професионални контакти със специалисти у нас и в чужбина и е
прeдпочитан партньор при провеждане на научни изследвания. Това ми дава основание да
дам положителна оценка за избор на „Доцент“.

Във връзка с посоченото по-горе предлагам да бъде избрана главен асистент д-
р  Юлия  Спасова  Илкова  за  „Доцент“  по  професионално  направление  4.4
Биологически науки по научната специалност Зоология.

    27.09.2018 год.                                             Подпис:

    София                                                          (Проф. д-р Мария Шишиньова)
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