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Становище 

от проф. д-р Снежана Михайлова Грозева (ИБЕИ-БАН),

член на Научно жури, назначено със заповед  № 71/31.07.2018 

на Директора на ИБЕИ-БАН във връзка с конкурс за доцент по специалност Зоология

(01.06.02) за нуждите на отдел „Животинско разнообразие и ресурси“ на ИБЕИ-БАН,

ДВ, бр. 36/27.04.2018г.

По  конкурса  е  заявил  участие  и  представил  необходимите  документи  един

кандидат  –  главен  асистент  д-р  Юлия  Спасова  Илкова.  Кандидатът  е  магистър  по

биология,  специализация  „Зоология  на  безгръбначните  животни“  от  СУ  „Св.  Кл.

Охридски“  (1997)  и  притежава  ОНС  „Доктор“  по  Зоология  (2009)  след  защита  на

дисертация, посветена  на  генотоксичния  ефект  на  тежки  метали  върху  политенните

хромозоми на моделни видове от сем.  Chironomidae (Diptera). Научната кариера на д-р

Илкова  е  свързана  с  проследяване  чрез  цитогенетични  и  молекулярно-цитогенетични

изследвания различни аспекти на генотоксичния ефект на йони на тежки метали върху

политенните  хромозоми  на  моделни  видове  двукрили  насекоми;  проследяване  на

хромозомен  полиморфизъм  и  разположението  на  високо  повторени  ДНК  елементи;

намиране и приложение на хромозомни биомаркери при биомониторингови проучвания. 

В  резултат  на  многогодишни  изследвания  и  на  специализации  в  известни

европейски  научни  центрове  като  Университета  в  Торино  (Италия)  и  Института  по

систематика и еволюция на животните, ПАН в Краков (Полша) д-р Илкова усвои широк

спектър методи и натрупа значителен опит в молекулярно-цитогенетичните изследвания

на политенни хромозоми на хирономидни ларви. 

Дванадесет публикации – автореферат и 8 статии в научни списания (от тях 5 с

импакт фактор) и три доклада в пълен текст от участие в научни форуми са свързани с

темата  на  дисертационния  си труд  на  Юлия Илкова.  Във 6 от  тези  публикации (три

статии и трите доклада) д-р Илкова е първи автор. В настоящия конкурс тя участва с 34

публикации. От тях предмет на анализ и оценка по този конкурс са 20 статии (от тях 16

статии в списания с ИФ) и 2 глави от книга, посветена на прилагането на цитогенетични

биомаркери при оценка състоянието на екологичния риск. Д-р Илкова е водещ автор в 2

от  представените  статии  с  ИФ  и  в  една  без  ИФ,  а  втори  автор  в  11  от  тях,  което

еднозначно  показва  убедително  нейната  водеща  или  съществена  роля  в  проведените



изследвания  и  в  подготовката  на  публикациите.  Разработките  й  в  сътрудничество  с

известни  наши  и  множество  чуждестранни  учени  са  доказателство  за  авторитет  и

признание сред научната общност. Резултатите от научните изследвания на кандидата са

апробирани на редица научни форуми – представен е списък от 25 участия в национални

и  международни  научни  форуми.  Добър  атестат  и  доказателство  за  значимостта  на

научните постижения на д-р Илкова и за признанието им от специалистите по света  са

намерените общо 136 цитирания на 19 от нейните трудове (в 13 от които тя е първи или

втори автор) от които 61 цитирания в списания с импакт фактор.

Изследователската  дейност  и  постижения на  д-р  Юлия  Илкова  са  свързани

предимно с цитотаксономични и генотоксични изследвания на моделни видове от род

Chironomus (Diptera).  В  резултат  на  проведените  комплексни цитогенетични,

молекулярно- цитогенетични и морфологични изследвания на тези видове са постигнати

резултати  в  няколко  направления  –  цитотаксономични (получени  са  хромозомни

маркери за надеждно разграничаване на два моделни сиблинг вида от род Chironomus –

C. piger и C. riparius; мониторингови изследвания (проследена е геномната реакция на

видове  от  подсемейства  с  различна  филогенетична  възраст,  обитаващи  водоеми  с

антропогенно замърсяване от йони на тежки метали, както и геномната нестабилност на

моделни  видове,  третирани  с  йони  на  тежки  метали  в  контролирани  лабораторни

условия;  предложени  за  конкретни  биомаркерни  системи  за  оценка  състоянието  на

околната среда); чрез анализ на структурни изменения в политенните хромозоми са

проследени адаптивните възможности на моделни видове към различни климатични

условия;  проследена  е  зависимостта  на  функционалните изменения в политенните

хромозоми от концентрацията на йони на тежки метали във водоемите и установено, че

транскрипционната активност на BRs и NOR може да се използва като биомаркер за

оценка състоянието на водните екосистеми. Д-р Илкова е участвала също в изследвания

на  геномната  стабилност  на  биохимично  ниво както  в  материал,  събран  от

естествени водоеми,  така и  при контролирани лабораторни условия.  Особен интерес

представляват  молекулярно-цитогенетичните  изследвания  чрез  прилагане  на  FISH с

високо повторени последователности на ДНК и с транспозонни елементи, при които

е установена видово специфична локализация на транспозони и ретротранспозони при

хомосеквентни  видове.  Определени  са  „горещи  точки“  в  генома,  богати  на

високоповторени последователности на ДНК, в които най-често възникват разриви при

въздействие на йони на тежки метали.



Д-р Илкова има добри организационни умения, които е доказала при участието в

организирането  на  X Balbiani ring Workshop,  и  с  участието  си  при  подготовката  и

изипълнението на проекта „Развитие на научния потенциал в областта на фаунистичното

разнообразие и опазването на природната среда“, финансиран от МОМН и Европейския

социален  фонд  (2007-2011)  по  програмата  „Подкрепа  за  развитието  на  докторанти,

постдокторанти, специализанти и млади учени“, ръководен от доц. Хр. Делчев и доц. М.

Тодоров,  както  и  в  изпълнението  и  администрирането  на  16 проекта  с  различни

източници на финансиране – по ЕБР с Полската и Руската Академия на науките,  Royal

Society,  NATO, TUBITAK, ФНИ и консултант на проект по Програмата за подпомагане

на  младите  учени  в  БАН.  Д-р  Илкова  е  научен  ръководител  и  на  една  магистърска

дипломна работа към БФ на СУ „Св. Кл. Охридски“. 

Бих  искала  да  отбележа  и  приятното  впечатление,  което  правят  акуратно

подготвените материали на кандидата за участие в конкурса.

Познавам  д-р  Илкова  от  двадесет  години,  през  които  работим  заедно  в

Лабораторията  по  Цитотаксономия  и  Еволюция.  През  тези  години  под  научното

ръководство  на  проф.  П.  Михайлова  тя  израстна  като  специалист  в  генотоксичните

изследвания  на  моделни  видове  хирономиди,  усвои  множество  цитогенетични  и

молекулярно цитогенетични методи, както и умения по поддържането и третирането на

лабораторни култури от хирономиди, работи със специалисти от различни страни и е

канен партньор в съвременни комплексни изследвания. 

В  заключение  считам  убедено,  че  д-р  Юлия  Илкова  не  само  покрива,  но  и

надвишава  изискванията  за  заемането  на  академичната  длъжност  „доцент”  съгласно

ЗРАСРБ и Критериите  на  НС на  ИБЕИ-БАН със  значима  по  количество,  качество  и

цитируемост  научна  продукция,  с  ясен  профил  на  научно-изследователска  работа,

активна експертна дейност, съществени научни и научно-приложни приноси в различни

области на научното познание. Тя е талантлив, любознателен, трудолюбив, коректен и

прецизен учен с ясно очертан профил, отзивчива и готова да сподели опит и да съдейства

на  всеки  при  изпълнението  на  конкретни  задачи.  С  удоволствие  и  пълна  увереност

препоръчвам на членовете  на НЖ да препоръчат на НС на ИБЕИ да присъди на д-р

Юлия Илкова академичната длъжност „доцент” по ЗООЛОГИЯ.

проф. д-р Снежана Грозева 


