
Вх № 905-НО-05-06/30.06.2014 г. 
СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Влада К. Пенева  

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ)-БАН, 
член на Научно жури, назначено със заповед № 124/04.06.2014 г.  

във връзка с конкурса за доцент по професионално направление 4.3. Биологически науки за 
нуждите на ИГ "Таксономия, еволюция и екология на хелминтите", секция "Биоразнообразие 
и екология на паразитите" на отдел "Животинско разнообразие и ресурси" към ИБЕИ-БАН, 
ДВ, бр. 20/07.03.2014 г. 

В конкурса за доцент е заявил участие и е представил необходимите документи само 
един кандидат – гл. ас. Георги Радославов, който е доктор по биохимия. 

Научната кариера на Г. Радославов е свързана с работата му като биохимик и 
молекулярен биолог в няколко института на БАН – И-т по молекулярна биология, И-т по 
експериментална патология и паразитология, И-т по биоразнообразие и екологични 
изследвания. В резултат от няколко специализации в реномирани научни института в 
чужбина и участие в редица школи кандидатът е успял да усвои разнообразни биохимични и 
молекулярни методи за изолиране, пречистване, биохимичен анализ и продукция на 
рекомбинантни протеини и молекулярна диагностика на популационно и видово ниво, както 
и различни методи и подходи в биоинформатиката за обработка и анализ на нуклеинови и 
протеинови секвенции. Това му позволява да направи значими приноси в областта на 
молекулярната хеллминтология и молекулярната генетика на местни породи говеда. 

По темата на дисертационния си труд Г. Радославов е публикувал 4 статии, една от 
които в списание с импакт фактор (IF). В настоящия конкурс, кандидатът се представя с общо 
22 научни труда, всички в съавторство, от които 13 статии в списания с IF, 4 – в рецензирани 
национални списания без IF, 3 в тематични сборници и сборници от конференции, 2 кратки 
съобщения в бюлетин на БАН. Трудовете на Г. Радославов са цитирани многократно в 
научни публикации (32 пъти (открито е едно самоцитиране), 31 от чужди автори, само 7 от 
тези цитирания са открити в списания без IF), което е много добър атестат за 
международното признание на неговите научни постижения. Резултати от научната си 
дейност кандидатът е докладвал на 5 международни и два национални научни форума. 

Основните направления в изследванията на кандидата очертават следните по-важни 
области, в които са направени съществени научни приноси: биохимия и молекулярна 
биология. Като особено значими изпъкват проучванията върху специфични липид свързващи 
протеини (ЛСП) от хелминти с важно стопанско значение – кръгли червеи (Trichinella 
spiralis, Ascaridia galli) и трематоди (Fasciola hepatica). С помощта на комплекс от 
биохимични и биофизични методи са изолирани, пречистени, идентифицирани и анализирани 
по отношение на пространствена структура, аминокиселинна последователност и роля в 
различни метаболитни процеси няколко протеина: Ag-lbp55, който е първият описан 
представител на нов клас ЛСП от нематоди; Ts-PCHTP, представител на ново семейство 
полицистеинови протеини, уникални за разред Trichocephalida; 13-kDa свързващ мастни 
киселини протеин от големия чернодробен метил е изследван физикохимично и е 
анализирана липид свързващата му активност, както и влиянието на различни антихелминтни 



препарати върху нея (последният принос не е намерил място в справката за приносите на 
кандидата, въпреки неговата значимост). 

Голяма стойност имат резултатите от изследванията върху генетичното разнообразие 
на F. hepatica в Източна Европа, характеризирани са неговите популации, очертани са 
техните граници и е хвърлена светлина върху еволюцията и биогеографията на вида. 

С важно значение за практиката са изследванията върху генетичния пориморфизъм на 
три млечни протеина при две автохтонни породи крави (българско сиво говедо и късорого-
родопско говедо) и връзката му с млечната продуктивност и качествата на млякото, като на 
тази основа се дават ценни указания за селекция на посочените породи. 

Към горните постижения би трябвало да се подчертаят и приносите в областта на 
методологията – разработването на проста и бърза техника за подготовка на биологични 
проби за наблюдение чрез сканираща електронна микроскопия, което също не е намерило 
отражение в справката за приносите на кандидата. 

В хода на изследванията в посочените направления Г. Радославов е участвал в 
депозирането на огромен брой секвенции (ядрени и митохондриални), което е съществен 
принос към разкриване молекулярно-генетичното разнообразие на изследваните организми. 

Кандидатът има добри организационни умения, бил е ръководител на един успешно 
завършил проект с национално финансиране (ФНИ), както и участник в два международни 
(единият по Шеста рамкова програма) и един национален проект. Д-р Радославов има 
съществен принос към обучението на 3 дипломанти и един докторант като техен консултант. 

Основните препоръки към кандидата са свързани с подготовката и представянето на 
документацията по настоящия конкурс, необходими са повече прецизност и задълбоченост, 
по-подробно и по-добро представяне на собствените постижения и умения, ръководство и 
участие в проекти, подготовка на дипломанти и докторанти и др.  

Гореизложеното показва, че д-р Радославов покрива изискванията за заемането на 
академичната длъжност „доцент” съгласно Закона за развитие на академичния състав в 
РБългария, както и по Критериите на Научния съвет на ИБЕИ – БАН, а именно: защитена 
докторска степен, след защитата на докторската дисертация добра научна продукция по обем 
и качество (20 труда, от което 13 в списание с IF (мин. изисквания 20 бр. статии/ 10 в с 
списания с IF, голям брой цитирания в научни публикации – 32 (мин. изискване 20), от които 
само 7 в списания без IF, участие в подготовката на кадри и ръководство на научен проект, и 
най-вече, съществени научни приноси, които имат и практическа значимост. Георги 
Радославов с квалификацията и експертиза и си в области и направления на съвременната 
молекулярна хелминтология и биохимия би подпомогнал не само работата на собствената си 

Научно изследователска група, но и работата на отдел "Животинско разнообразие и ресурси". 

В заключение, оценявам положително научната дейност и качествата на кандидата за 
академичната длъжност „доцент”и убедено препоръчвам на НС на ИБЕИ да избере гл. ас. д-
р Георги Радославов на посочената длъжност. 

30 юни 2014 г. 

 


