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Вх. No. 904-НО-05-06/30.06.2014 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

по конкурс за заемане на академична длъжност “Доцент” за нуждите на ИГ “Таксономия, 

еволюция и екология на хелминтите”, секция "Биоразнообразие и екология на 

паразитите", отдел "Отдел „Животинско разнообразие и ресурси”, Институт по 

биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ-БАН) по професионално направление 

4.3. БИОЛОГИЧНИ НАУКИ, обявен в ДВ бр. 20/07.03.2014 г. 

с единствен кандидат гл. ас. д-р Георги Александров Радославов 

 

от доц. д-р Стела С. Лазарова, ИБЕИ-БАН 

 

 

1) Общи данни за кариерното и тематичното развитие на кандидата  

Главен асистент д-р Радославов завършва основно образование в Природо-

математическата гимназия във Велико Търново със засилено изучаване на биология, а 

през 1995 г. - висше образование в СУ "Св. Климент Охридски" като магистър Биолог (със 

специализация Зоология на безгръбначните животни). Работил е като биолог в Института 

по молекулярна биология (БАН) през периодите 1995-1997 г. и 1999-2000 г. и като учител 

по биология в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Златарица (1997-2000 г.). През 

декември 2000 г. е назначен за научен сътрудник в Института по експериментална 

патология и паразитология към БАН и в последствие става главен асистент към ИБЕИ-

БАН. В периода септември 2001 – юни 2006 г. е работил и като биоинформатик към 

компания Metalife. През 2011 г. защитава докторска степен по специалността Биохимия 

към Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей 

(БАН). Понастоящем работи като главен асистент по специалността Паразитология и 

хелминтология към секция "Биоразнообразие и екология на паразитите" (ИБЕИ-БАН) и е 

отговорник на лабораторията по биохимия и молекулярна биология в База 4.  

Георги Радославов е осъществил четири краткосрочни специализации в два 

изследователски института в Германия (Зоофизиология, Молекулярна Физиология, 



2 

 

Мюнстер и Институт по тропическа медицина Bernhard Nocht, Хамбург) с обща 

продължителност 10 месеца. Преминал е редица допълнителни специализирани 

практически и теоретични курсове, като Паразитология и хелминтология, Геномика, 

Молекулярно-генетични изследвания и приложението им в практиката, Молекулярна 

таксономия, филогения и екология, Репликация, транскрипция, транслация, клетъчно 

делене – морфологичен аспект  и др. 

Д-р Радославов притежава богат практически опит в прилагането на основни и 

съвременни биологични, биохимични и молекулярно-биологични техники като SDS 

PAGE, Western Blotting, имунологична детекция и др.; рекомбинантни ДНК технологии - 

клониране, PCR, рестрикционен ензимен анализ и др.; изолиране, пречистване, 

биохимичен анализ и продукция на рекомбинантни протеини (вкл. FPLC и HPLC 

техники); секвенционни анализи чрез използване на различни програми и инструменти за 

биоинформатика. Има значителен опит в молекулярната диагностика на популационно и 

видово ниво. 

 

Данни за представените материали по конкурса. 

За участие в обявения конкурс кандидатът е представил на хартиен и електронен 

носител Заявление за участие в конкурса (вх. № 543-НО-05-06/10.04.2014 г.) изискваните 

лични документи, сертификати и копия на дипломи, както и оригинали и копия на 

публикации в български и чуждестранни списания.  

Представените във връзка с конкурса 27 публикации могат да бъдат 

категоризирани по следния начин: 

- Автореферат на докторска дисертация и 4 публикации във връзка с дисертацията (2 

статии в международни списания, едната от които с импакт фактор (IF); и по една – 

в българско списание и тематичен сборник). 

- Публикации извън дисертацията:  

o научни статии публикувани в международни списания с IF – 13 бр.; 

o статии публикувани в други научни издания – 4 бр.;  

o научни публикации в тематични сборници – 3 бр.; 

o публикации в научно-популярни издания – 2 бр.; 

От представените 27 статии, не рецензирам публикациите, които са свързани с 
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дисертацията и статии №№ 21 и 22, които са публикувани в месечния информационен 

бюлетин за наука и технологии на БАН (Новости). В папката с документацията (вкл. и в 

приложеното CD) не е представено копие на посочената в списъка с публикации статия № 

5, а статия № 20 е представена само като абстракт.  

 

2) Основни направления в изследователската работа на кандидата и най-важни 

научни приноси по всяко от тях 

 

От представената документация става ясно, че основните научни интереси на 

главен асистент Георги Радославов са в областта на паразитологията и хелминтологията, 

популационната генетика, структурната биохимия, протеомиката, както и прилагането на 

различни биологични, молекулярно-биологични и биохимични методи за разрешаване на 

научни и научно-приложни въпроси, свързани с посочените по-горе направления. 

Интегративния подход на изследванията, както и разнообразието от прилагани методи е 

причина и по-голяма част от публикациите на кандидата да са в съавторство с български 

и/или чуждестранни специалисти. Основните приноси на кандидата са свързани с 

проучването на биоразнообразието на отделни групи организми на молекулярно и 

биохимично ниво и отразяват два аспекта в съвременните изследвания – (i) биохимичен, 

функционален и секвенционен анализ на протеини и (ii) молекулярна еволюция, 

популационна генетика и филогенетика. 

 

Представените по конкурса научни трудове имат оригинален характер и по-важните 

научни приноси в тях (отразени в приложената справка за научните приноси) може 

да бъдат разделени в три основни групи: 

I. Биохимична и молекулярна идентификация на специфични протеини на хелминти.  

II. Популационна структура и генетично разнообразие на големия чернодробен метил 

(Fasciola hepatica). 

III. Молекулярно-биологични изследвания на вида Bos taurus. 

 

Биохимична и молекулярна идентификация на специфични хелминтни протеини.  

В резултат на дългогодишни национални и международни съвместни изследания 

свързани с икономически важни видове хелминти (Ascaridia galli, Fasciola hepatica и 
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Trichinella spiralis) са идентифицирани някои специфични протеини и тяхната генна 

организация. Анализирано е участието им в специфични метаболитни процеси (транспорт 

на липиди и мастни киселини) или в транспорта и детоксикацията на метали от 

преходните групи. Дефинирани са нови семейства протеини специфични за хелминтите. 

В резултат на биохимичен и физикохимичен анализ и молекулярно-биологични 

изследвания, свързана с паразитния нематод Ascaridia galli (публикации №№ 7, 8, 20), са 

характеризирани важни за липидната хомеостаза на паразита протеини. Изолиран, 

секвениран, и конформационно и функционално е характеризиран нов протеин (Ag-lbp55), 

който започва със сигнален пептид, състоящ се от 25 аминокиселинни остатъка и определя 

екстрацелуларната му локализация. С-края на протеина съдържа домейн за свързване с 

мастни киселини и ретинол (FAR домейн) с дължина 148 аминокиселинни остатъка. 

Доказано е, че структурно той принадлежи към групата на алфа спиралните протеини. 

Идентифицирани са изоформи, за които се предполага, че се дължат на 

посттранслационни модификации. Протеинът Ag-lbp55 свързва липофилните лиганди 

ДАУДА и палмитат и е първият описан представител на нов клас липид, свързващи 

протеини (ЛСП) от нематоди.  

 

За първи път e показано, че при представител на NPA протеините (Ag-NPA-1), 

свързването с физиологични лиганди променя конформацията му, което позволява 

изследване на афинитета на протеина към липиди. Ag-NPA-1 и Ag-lbp55 са едни от най-

широко разпространените протеини в A. galli и са с предимно екстрацелуларна 

локализация, в псевдоцеломната течност на нематода. Доказателство за важната им роля в 

липидната хомеостаза на паразита са локализацията и изключително високите 

концентрации, с които тези два протеина са установени. 

Втората група приноси от научната продукция на д-р Радославов са свързани с 

характеризиране популационна структура и генетичното разнообразие на големия 

чернодробен метил (публикации №№ 10, 21, 27). Секвенирани са специфични участъци 

от три генни региона, ядрени (28S рДНК и β-тубулин 3) и митохондриален, от популации 

на F. hepatica от Гърция, България и Полша. В резултат на анализи на единичните 

нуклеотидни полиморфизми (SNP) е оценена значимостта им като молекулни маркери при 

популационни и филогеографски изследвания за този вид. За първи път е направен 
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сравнителен анализ на генетичната структура на северни и южни популации на големия 

чернодробен метил в Европа.  

Въз основа на 21 вариабилни позиции от избрания мтДНК регион са дефинирани 

две линии (CtCmt1 и CtCmt2), обхващащи седем филогенично значими хаплотипа. 

Хаплотипът CtCmt2.2.2 е характерен за северните популации, докато хаплотипите 

CtCmt2.1 и CtCmt2.2.1 са специфични само за южната популация. Като гранична зона 

между северната и южна популация на F. hepatica е определен Рило-Родопския регион. 

Получените резултати допринасят за допълване на информацията по отношение на произхода, 

еволюцията и биогеографията на популациите на F. hepatica. 

Най-голяма част от научната продукция на д-р Радославов е свързана с 

молекулярно-биологични изследвания на вида Bos taurus (публикации №№ 9, 11, 13, 

15, 16, 23-24, 26). Представените приноси имат както фундаментално-научен, така и 

приложен характер. 

Изследвани са три гена за млечни протеини, αS1-казеин (CSN1S1), κ-казеин (CSN3) 

и β-лактоглобулин (LGB), чрез стандартен PCR-RFLP анализ при автохтонни породи 

говеда (българско сиво и късорого родопско). Установени са икономически значими 

разлики между генетичните варианти на млечните протеини, качествените показатели на 

кравето мляко и млечната продуктивност.  

Кандидатът отбелязва в приносите си (III. 2), че е „изготвена селекционна програма 

чрез подбор на родителски двойки с желани генотипове, което има за цел повишаване на 

икономическата ефективност на животновъдните стопанства”, но не става ясно каква 

точно е програмата.   

Друг аспект в изследванията е свързан с анализ на популационната структура на 

древни български породи говеда по отношение на митохондриална ДНК и автозомни 

гени (млечни протени). Установени са специфични хаплотипове при популациите на 

българското сиво говедо (БСГ) и късорогото родопско говедо (КРГ). Получените данни 

предоставят нова информация относно произхода, одомашняването и разселването на 

говедото в Европа. Установен е специфичен генетичен профил по отношение на 

изследваните автозомни гени (CSN1S1, CSN3 и LGB) за популациите на БСГ и КРГ 

сходен с този при Южноевропейските популации говеда. Получените резултати 

допринасят за изясняване популационната структура и генетичното разнообразие на 
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древни български породи говеда. 

 

Във връзка с направените проучвания са депозирани повече от 550 секвенции в 

базата данни NCBI GeneBank.  

 

Забележки: Би могло справката за приносите да бъде направена по-прецизно и по-

подробно. Включени са приноси, които са резултат от работата на кандидата по 

докторската дисертация, като същевременно не са представени приносите, свързани с 

биохимичното характеризиране на нативен и рекомбинантен, свързващ мастните 

киселини протеин (13-kDa) при чернодробния метил Fasciola hepatica (публикации №№ 6, 

10, 19), както и резултатите от изследванията, свързани с установяване кристалографската 

структура на рекомбинантния протеин Ts-PCHTP от T. spiralis (публикация № 17). Статия 

№19 е отнесена към приносите, свързани с вида Ascaridia galli. 

Съществуват съкращения (като напр. БСГ и КРГ, стр. 6), за които никъде в текста 

не е посочено пълното им изписване, както и неправилно употребени изрази (напр. 

породите са със „статус на застрашени от изчезване видове”). 

  

3) Значимост на получените резултати, доказана с цитирания, публикации в 

престижни списания, награди, членство в международни и национални научни 

органи и др.  

Основен критерий за значимостта на получените резултати е тяхното цитиране в 

публикации на други изследователи у нас и чужбина. Общо 8 от трудовете са цитирани 32 

пъти, като 25 от тях са в списания с импакт фактор.  

Забележка: В списъка с цитиранията има представено самоцитиране на една от 

публикациите (№11).  

Доктор Радославов е член да Българско паразитологично дружество. 

 

4) Най-значими научно-приложни постижения 

Паразитните заболявания са голям проблем за хуманната и ветеринарната 

медицина и водят до сериозни загуби за икономиката и селското стопанство. Затова 

приносите на д-р Радославов в областта на молекулярната паразитология и хелминтология 
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имат не само научна, но и подчертано практическа стойност. Идентифицирането на 

молекулни маркери в изследванията му свързани с големия чернодробен метил 

допринасят за характеризиране на генетичната вариабилност и представляват база данни, 

необходима за разграничаването на вида от други близкородствени видове.  

Приносите свързани с анализ на генетичния полиморфизъм на млечните протеини 

при различните породи дава възможност да се прогнозират и направляват желани 

показатели и признаци посредством селекцията и репродукцията в говедовъдството. 

Прилагането на маркер-асистираща селекция представлява нов етап в развъждането на 

млечните породи говеда в България, води до ускоряване на селекционния процес, 

повишаване на количеството и качеството на продукцията и повишаване икономическата 

ефективност. 

Извършените проучвания върху генетичното разнообразие на автохтонните породи 

говеда в България представляват важна научна основа за изготвянето на стратегии за 

тяхното опазване. Тези застрашени от изчезване породи са ценен генетичен ресурс и 

изясняването на тяхната популационна структура е принос както за консервационната 

биология, така и за опазване на националното ни биоразнообразие 

 

5) Участия в научни проекти и консултантска дейност  

Доктор Радославов е участвал в три проекта и е бил ръководител на един проект 

към Фонд научни изследвания. Един от проектите е бил финансиран по 6-та Рамкова 

програма на Европейския съюз и е бил свързан с разработване на стратегия за ефективен и 

постоянен контрол на чернодробния метил в Европа.  

Д-р Радославов е бил е научен консултант на 1 докторант и 3-ма успешно защитили 

дипломанти.  

 

6) Лични впечатления, критични бележки и заключение  

Д-р Георги Радославов се занимава с изследователска дейност повече от 15 години, 

през които е натрупал значителен опит като изследовател и консултант. Притежва 

тематично ясно обособен научно-изследователски профил, който изцяло отговаря на 

направлението на обявения конкурс. Успешно прилага традиционни и съвременни 

функционално-биохимични и молекулярно-биологични методи за разрешаване на 
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различни научни и научно-приложни въпроси в областта на паразитологията и 

хелминтологията, популационната генетика и молекулярната филогенетика. Отличава се с 

интензивна публикационна дейност и с установени контакти с други изследователи в 

България и чужбина. Има активно и понякога критично отношение на изследовател и 

колега. През последните години, въпреки съществуващите затруднения, свързани с 

финансирането на изследванията в България, д-р Радославов съвместно с екип от млади 

колеги, се опитват да работят и да развиват научни направления като молекулярна 

биология, популационна генетика и др., които изискват съвременни лаборатории и скъпо 

струваща техника и консумативи. Неговите опит, знания, идеи и подходи са изключително 

полезни и биха могли да се интегрират с много от традиционните научни направления 

развивани в ИБЕИ. 

 

Според предоставените ми за рецензия материали д-р Радославов покрива приетите 

от ИБЕИ наукометрични показатели за придобиване на академичната длъжност доцент и в 

заключение, мога убедено да препоръчам на уважаемото научно жури да предложи на 

научния съвет на ИБЕИ при БАН да избере гл. асистент д-р Георги Радославов на 

академичната длъжност “Доцент” по професионално направление 4.3. Биологични науки. 

 

 

 

 

30.06.2014 г.                           рецензент:    

гр. София       (доц. д-р Стела Лазарова) 

        

  

 


