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СТАНОВИЩЕ

от проф. дбн Бойко Б. Георгиев, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при 

БАН, относно кандидатурата на гл. ас. д-р Георги Радославов за доцент към секция 

“Биоразнообразие и екология на паразитите” на ИБЕИ – БАН  

На обявения конкурс за доцент се е явил като единствен кандидат гл. ас. д-р Георги 

Радославов. Кандидатът участва в конкурса с общо 27 научни труда. От тях 5 представляват 

автореферат и публикации по дисертация за придобиване на образователна и научна степен 

“доктор”, а останалите 22 са извън дисертацията. От тях две статии (с номера 21 и 22) имат по-

скоро научно-популярен характер и са отпечатани в научно-популярния бюлетин “Новости” на 

БАН. Поради това не приемам, че те са оригинални научни статии. По този начин, научните 

трудове на д-р Радославов, подлежащи на оценка в настоящия конкурс, са 20 на брой, което 

съответства точно на изисквания минимален брой в съответствие с критериите на Научния съвет 

на института за заемане на академична длъжност “доцент”. Трябва също да отбележа, че на нито 

една от тези 20 статии д-р Радославов не е водещ автор, което, по мое мнение, е слаба страна на 

кандидатурата му. Като се има предвид, че в критериите на НС няма формулирано изискване 

кандидатът да е водещ автор на поне част от научната продукция, то тази слабост не може да има 

решаващо значение при избора му за доцент. 

От продукцията, подлежаща на оценка за целите на конкурса, 13 статии са отпечатани в 

списания с импакт фактор. Между тях има 4 статии в авторитетни международни 

специализирани издания – Biochemica et Biophysica Acta, Journal of Biological Chemistry и 

Infection, Genetics and Evolution. Сред статиите в списания с импакт фактор силно преобладават 

български списания (9 статии) – Доклади на БАН (3 статии), Biotechnology & Biotechnological 

Equipment (3 статии), Bulgarian Chemical Communications (2 статии) и Bulgarian Journal of 

Agricultural Sciences (1 статия). Тази структура на научната продукция не характеризира д-р 

Радославов като утвърден автор с опит в публикуване в международни издания. Въпреки това, 

общият брой статии в списания с импакт фактор надхвърля критериите на Научния съвет за 

заемане на научната длъжност “доцент”, доколкото в критериите не се прави разлика между 

български и чуждестранни списания с импакт фактор. 

Кандидатът е представил списък на 33 цитирания на трудовете, на които е автор 

(включително и 26 цитирания в списания с импакт фактор). Трябва да се отбележи, че цитиране 

№ 11 е самоцитиране и трябва да отпадне. Само три от цитиранията се отнасят до статия, на 

която Радославов е водещ автор.  

Кандидатът определя като област на професионалните си интереси две направления: (1) 

биохимична и молекулярна идентификация на специфични хелминтни протеини и (2) 
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молекулярни изследвания върху биоразнообразието на хелминтите. Към първото направление 

попадат изследванията по дисертацията на кандидата върху Trichinella spiralis, а също и 

проведените с негово участие изследвания с водещ автор Росица Йорданова върху протеин на 

Ascaridia galli. Към второто направление са включени изследванията с водещ автор Деница 

Теофанова върху вътревидовото разнообразие на големия чернодробен метил. Освен тези две 

направления, кандидатът е посочил още едно, обозначено като “научно-приложни изследвания”. 

В него са обобщени основните резултати от проекта за характеризиране на млечните протеини на 

местните породи говеда в България с ръководител д-р Петър Христов. Смятам, че представената 

справка за приносите отразява обективно изследователската работа на д-р Радославов. 

Становището трябва да съдържа и мнение доколко кандидатът има ясно очертан облик 

като изследовател. В този случай, обликът на кандидата се определя по-скоро от методичната му 

подготовка, отколкото от тематичната му насоченост. Може да се приеме, че д-р Радославов е 

подготвен специалист по прилагане на молекулярни методи при решанането проблеми в 

паразитологията и други направления на биологията. 

Като положителна страна от работата на д-р Радославов искам да подчертая неговото 

успешно ръководство на млади кадри. Макар кандидатът да не е представил в документите по 

конкурса такава информация, аз имам лични впечатления от работата му с дипломантката 

Анелия Йовева, на която формално бях включен като ръководител, а д-р Радославов – като 

консултант. Почти цялата работа по ръководството беше извършена от д-р Радославов (с 

изключение на някои редакции по текста на работата, направени от мен). В крайна сметка, 

дипломантката демонстрира на защитата отлична подготовка и успя да продължи обучението си 

като докторант в чужбина. 

Както се вижда от изложените съображения, въпреки някои недостатъци в работата на д-р 

Георги Радославов, неговата продукция съответства на критериите, приети от Научния съвет на 

Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН. Това позволява той да бъде 

избран за заемане на научната длъжност “доцент” в рамките на обявения конкурс. 

30.06.2014 г.                                                          Подпис:      

(проф. дбн Бойко Б. Георгиев) 


