
С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д.б.н. Евгения Нешова Иванова, катедра „Биология на развитието“,  

Биологически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”  

ОТНОСНО:  

конкурс за заемане на 

академичната длъжност „доцент“  

в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика 

професионално направление: 4.3. Биологични науки 

Научна специалност: Зоология (01.06.02),  

обявен в Държавен вестник бр. 36/27.04.2018 г.   

На конкурса за доцент по зоология, обявен в Държавен вестник, бр. 36/27.04.2018 г. 

и в страницата на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към 

Българска академия на науките (БАН) се е явил само един кандидат – гл. ас. д-р Юлия 

Спасова Илкова, понастоящем работеща в ИБЕИ, БАН, гр. София. От предоставената 

документация е видно, че Юлия Илкова е магистър – биолог, със завършена през 2000 г. 

магистърска програма „Зоология на безгръбначните животни – ентомология“ в Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“, притежаваща и диплома за завършена втора 

специалност „Учител по биология“. 

През 2010 г. Юлия Илкова е придобила научната и образователна степен „доктор” 

по научна специалност „Зоология” чрез защитаване на докторска дисертация на тема 

„Изследвания на генотоксичния ефект на метални йони върху видове от сем. Chironomidae 

(Diptera)“. Д-р Илкова е участвала в специализирани курсове с цел повишаване на научно-

експерименталната си квалификация в Централна лаборатория по обща екология, БАН, 

Университета в Торино, Италия, Института по систематика и еволюция на животните, 

ПАН, гр. Краков, където е усвоила нови знания и умения относно молекулярни подходи в 

екологията и еволюцията, молекулярна таксономия, филогения и екология, молекулярни и 

биохимични маркери в екотоксикологията на влажните зони. 

В списъка с публикации по настоящия конкурс присъстват общо 34 заглавия, 22 от 

които са представени за рецензиране и стовища на вниманието на Научното жури, тъй 

като са извън списъка на посочените във връзка с придобиването на ОНС „доктор“ (общо 

12 – автореферат, публикации и доклади от конференции, публикувани в пълен текст за 

периода 2001 – 2009 г.). От 22-те публикации по настоящия конкурс за 16 е посочен 

наличен импакт фактор на научните списания, в които са публикувани. Към тази група 

трудове се отнасят и 2 глави от книги с посочени ISBN, посветени на политенните 

хромозоми при сем. Chironomidae, Diptera и тяхното значение за биомониторинга (2013) и 

на геномна биомаркерна тест система за оценка състоянието на екологичния риск (2013). 

В 4 от 22-те научни публикации д-р Илкова е водещ автор (или съавтор в колектив от 

двама). Д-р Ю. Илкова е предоставила информация за общо 25 участия с доклади и 

постери в 23 международни и национални научни форуми за периода 2002 – 2018 г.  

Като специалист в областта на зоологията и в частност на екологичната 

цитогенетиката, цитотаксономията и генетичния мониторинг, гл. ас. д-р Юлия Илкова е 

работила като член на научния колектив в общо 15 международни и национални проекти 

и е била консултант в 1. Един от посочените проекти е по Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси” на Европейския съюз (ЕС). В професионалната биография на 
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кандидата е отбелязано още участието й като ментор в рамките на проекта „Студентски 

практики – Фаза 1” BG05M20P001-2.002-0001 на МОН, финансиран също по Оперативна 

програма на ЕС – НОИР.  

В документацията си д-р Илкова е представила списък с 136 цитирания, значима 

част от които (над 60) в списания с импакт фактор. 

Данните относно представената документация показват, че изискуемите по 

вътрешни критерии на ИБЕИ, БАН показатели относно брой публикации, цитирания и др. 

са надвишени, което е и достатъчно показателно за активността в работата на кандидата.  

Приносите от работата на д-р Юлия Илкова са групирани в няколко направления: 

цитотаксономични, молекулярно-цитогенетични и молекулярни проучвания на видове от 

сем. Chironomidae; значение и използване на семейство Chironomidae за 

биомониторинговите изследвания; геномна нестабилност в природни популации на 

видове от сем. Chironomidae на цитогенетично ниво; геномна нестабилност на 

биохимично ниво; геномна нестабилност на моделни видове от сем. Chironomidae; връзка 

между локализацията на хромозомните разриви на възникналите аберации и ДНК 

организацията на генома; морфологични деформации. 

Представените по-горе факти ми дават основание да определя кандидата по този 

конкурс като сериозен научен изследовател в сферата на зоологията и генетичния 

мониторинг. Гл. ас. д-р Ю. Илкова е овладяла и прилага в научно-изследователската си 

работа съвременни комплексни методи за генетичен анализ, придобила е ценни знания 

чрез осъществени специализации в значими научни центрове и чрез работата си в екип с 

водещи изследователи в областта на молекулярната и екологичната цитогенетика, 

цитотаксономия и мониторинг. Работила е упорито и по популяризиране на получените в 

хода на изследователската дейност резултати, освен чрез публикуване в престижни 

научни издания, също и чрез многото си участия на национални и международни научни 

форуми. 

Във връзка с представената от кандидата документация имам следните критични 

бележки и препоръки: 

1. по отношение на списъка с публикации за участие в настоящия конкурс, статията, 

представена под №19 не би трябвало да се отбелязва с импакт фактор, защото е в 

допълнителен (извънреден) брой на посоченото списание (SE с публикувани в 

пълен текст доклади от конференция) без издаден официален документ, че 

конкретното суплементно издание е със статута на редовните такива; 

2. по отношение на проектната дейност, намирам за важно в списъците със заглавия, 

ръководители и период на осъществяване на проектите да са изписани и техните 

сигнатурни номера или кодове, както и по-прецизно да е обозначена информацията 

относно институциите-партньори – например, проектът „Оценка на химичното 

замърсяване в реки от България и Турция чрез геномни и биохимични изследвания 

при видове от сем. Chironomidae (Diptera)“ е посочен като разработван съвместно с 

Университета в Анкара, Турция, но в столицата на Турция има няколко 

универисета и не е ясно, за кой от тях става въпрос; 

3. личното ми мнение е, че приносите от научните изследвания на кандидата биха 

могли да се оформят по друг начин и така, че по-отчетливо да се акцентува върху 

оригиналните, приложно-значимите и потвърдителни постижения. При 

използваното в документацията на д-р Илкова структуриране, приносите са 

разгледани като обобщения на изводи в няколко направления и на практика не 



изпъкват с достатъчна яснота оригиналните фундаментални или приложни 

постижения в научните разработки на кандидата. 

Препоръчам в бъдещата си работа кандидатът да търси начини за разширяване на 

академичната си и преподавателска дейност сред младите изследователи (бакалаври, 

магистри, докторанти), с които да сподели натрупаните знания и богат експериментален 

опит. 

В заключение на по-горе отбелязаното е важно да потвърдя, че като структура, 

съдържание, профил и тематика, подадената документация съответства на заложените в 

Закона за развитие на академичния състав в Република България и правилниците за 

прилиложението му изисквания, както и на критериите за академично израстване ИБЕИ – 

БАН. От представената документация е видно, д-р Юлия Илкова има активна 

изследователска дейност, съответстваща изцяло на професионалното направление и 

научната специалност на обявения конкурс. Наукометричните показатели на 

предоставената документация – брой научни публикации, цитирания, участия в научни 

форуми и проекти са високи. Кандидатът за заемане на академичната длъжност „доцент“ е 

ерудиран и изграден изследовател, обучен да работи в екип. Той притежава потенциала да 

се развива и да надгражда наученото, както и способността да го популяризира.  

Въз основа на направените анализи върху предоставената документация и 

конкретните резултати, постигнати от кандидата, считам, че гл. ас. д-р Юлия 

Спасова Илкова отговаря на изискванията за придобиване на академичната 

длъжност „доцент”. Данните от представената документация сочат, че тя е 

изграден специалист в областта на зоологията, екологичната цитогенетиката, 

цитотаксономията и генетичния мониторинг. Научната й дейност, 

фундаменталната и приложна значимост на постиженията й ми дават 

достатъчно основания и убеденост да препоръчам на уважаемото Научно жури да я 

подкрепи при заемането на академичната длъжност „доцент” в област на висше 

образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление: 4.3. Биологични науки, Научна специалност: Зоология. 

 

 

01. 10. 2018 г.   Изготвил становището:  

гр. Пловдив      проф. д.б.н. Евгения Н. Иванова 


