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Р Е Ц Е Н З И Я

по конкурса  за  академичната  длъжност  „Доцент”  по  научна специалност  01.06.19

„Паразитология и  хелминтология”,  обявен  в  ДВ бр.55/19.07.2011  г.  за  нуждите  на

секция  “Биоразнообразие  и  екология  на  паразитите”  на  отдел  „Животинско

биоразнообразие и ресурси” на ИБЕИ при БАН, гр. София

Рецензент: доц. д-р Златка Михайлова Димитрова,

Катедра „Биология и аквакултура” при АФ на ТрУ, гр. Ст. Загора

Като  единствен  кандидат  в  обявения  конкурс  участва  гл.  ас.  д-р  Ясен  Желязков

Мутафчиев от секция “Биоразнообразие и екология на паразитите” на отдел „Животинско

биоразнообразие  и  ресурси”  при Института  за  биоразнообразие  и  екосистемни

изследвания - БАН, гр. София. 

Представените документи на  кандидата  са изготвени и депозирани в съответствие с

действащата нормативна уредба (Правилника за приложение на ЗРАСРБ) и Правилника на

ИБЕИ.

Рецензията  е  изготвена,  съобразно  критериите  на  ИБЕИ  за  придобиване  на

академичната длъжност „Доцент“.

1) ОБЩИ ДАННИ ЗА КАРИЕРНОТО И ТЕМАТИЧНО РАЗВИТИЕ НА КАНДИДАТА

Кандидатът  е  завършил  Биологическия  факултет  на  Софийски  университет  „Св.

Климент Охридски” през 2005 г., а през 2010 г. е избран за научен сътрудник I ст. в секция

„Биологично  разнообразие“  на  Централната  лаборатория  по  обща  екология  -  БАН,  гр.

София. През същата година е преназначен за гл. асистент в секция „Биоразнообразие и

екология на паразитите“ при ИБЕИ – БАН, гр. София. През 2009 г. е защил дисертационен

труд за получаване на ОНС „Доктор“.

Гл. ас.  Мутафчиев е представил списък с 34 научни труда, от които по предходния

конкурс за ОНС „Доктор“ са авторефератът на дисертационния труд и 2 статии, свързани с

него (№№ А: 1; А2: 2-3). Останалите 31 научни труда са по настоящия конкурс. Те се

разпределят,  както  следва:  30  научни  статии,  публикувани  в  специализирани  научни
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списания, от тях: 27 научни труда са публикувани в 11 престижни международни научни

списания с импакт фактор и 1 глава от книга – том „Nematoda” от поредицата Handbook of

Zoology.  Кандидатът е взел участие в 10 национални и международни научни форуми с

научни доклади, като на 6 от тях е водещ автор. Представен е списък с 27 цитирания върху

10 от научните трудове. Всички цитирания са в специализирани научни списания, като 24

от тях са в международни списания с импакт фактор (20 научни списания).

Д-р Мутафчиев е провел 2 специализации във Франция (Париж: 2010) и Швейцария

(Женева:  2013-2014).  Освен  това  е  реализирал  5  изследователски  визити  по покана на

чуждестранни учени (Франция: 2011, 2013; Италия: 2013 и Швейцария: 2009). 

Кандидатът  владее  английски  и  руски  език.  Компютърните  умения  на  кандидата

обхващат MS Office, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и FileMaker.

2) ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА РАБОТА НА КАНДИДАТА

Проучванията са проведени в няколко основни направления, а именно:

Направление 1. Проучвания върху морфологията, таксономията и систематиката на

зоонематоди от разред Spirurida и разред Ascaridida. 

С  методите  на  светлинната  и  сканираща  електронна  микроскопия,  както  и  на

молекулярни изследвани са проведени изследвания върху морфологията, таксономията и

систематиката на нематоди от 3 семейства на разред Spirurida: Acuariidae, Onchocertidae и

Spirocertidae и едно семейство (Heterakidae) на разред Ascaridida.

 По-важни оригинални научни приноси  върху морфологията, таксономията и

систематиката на нематоди от сем. Acuariidae

-  Описани  са  6  нови  за  науката  вида,  принадлежащи  към  4  рода:  2  вида  от  род

Cosmocephalus  Molin, 1858 (C. podicipis Mutafchiev, Halajian et Georgiev, 2010); 1 вид от

род Acuaria Bremser, 1811 (A. paraguayensis Mutafchiev, Mariaux et Georgiev, 2011); 2 вида

от род Quasithelazia  Maplestone, 1932 (Q. rostrata Mutafchiev, Mariaux et Georgiev, 2014 и

Q. alata Mutafchiev,  Mariaux et  Georgiev, 2014) и 1 вид от род Proyseria Petter, 1959  (P.

petterae Mutafchiev, Mariaux et Georgiev, 2014). (Трудове №№ 9, 14, 23, 24).
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- Предложени са 3 нови за науката рода в семейство Acuariidae: Pelecanema Mutafchiev &

Georgiev, 2010; Pelecanema Mutafchiev & Georgiev, 2010 и  Chabaudacuaria  Mutafchiev &

Kinsella, 2012. (Трудове №№ 7, 8, 12)

-  Описани  са  10  нови  комбинации,  касаещи  видове  принадлежащи  към  7  рода  на

семейството. (Трудове №№ 7, 8, 10, 12, 23, 24, 27)

-  Допълнена  или  коригирана  е  родовата  диагноза  на  4  рода  (Acuaria, Quasithelazia,

Proyseria и  Stegophorus),  като  за  2  от  тях  са  предложени идентификационни  ключове.

(Трудове №№ 9, 14, 23, 24) 

-  Проучвания  върху  морфологията,  таксономия  и  систематика  на  семейство

Acuariidae в България

Част от научните изследвания в това семейство са проведени на базата на материали от

България (Трудове №№ 5, 6, 7, 9, 19, 27) и са продължение на предишните проучвания на

кандидата върху „Таксономично и фаунистично проучване на зоопаразитните нематодите

от семейство Acuariidae  (Spirurida)  в  България“ (Трудове №№ А: 1;  А2:  2-3),  които са

рецензирани при предходния конкурс за получаване на ОНС „Доктор“.

 По-важни оригинални научни приноси върху таксономията и систематиката

на нематоди от семейство Spirocercidae 

- Описани са 2 нови вида нематоди от род Cylicospirura Vevers, 1922 (C. crocutae Junker

et Mutafchiev, 2013 и C. pardalis Junker et Mutafchiev, 2013), паразити по хищници от Южна

Африка. (Труд № 18)

- Допълнени са родовите диагнози на 3 рода в семейството, два от които са считани за

невалидни от предходни автори (Gastronodus и  Skryabinocercina) и са предложени 3 нови

комбинации в род Cylicospirura. (Труд № 18)

 По-важни  оригинални  научни  и  научно-приложни  приноси  върху

морфологията и систематиката на нематоди от семейство Onchocercidae 

- Проучена е морфологията на няколко вида нематоди от род Cercopithifilaria. На базата

на нови материали от Европа са изготвени преописания на два вида (C. bainae Almeida et

Vicente,  1984  и  Cercopithifilaria  rugosicauda  (Böhm  et  Supperer,  1953).  Допълнена  е  и

диагнозата на рода.  (Трудове №№ 20, 21,  22).  Проучена е  морфологията и е изготвено
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описание на Onchocerca lupi Rodonaja, 1967, причинител на окулярна филариоза и по хора.

(Трудове № № 13, 17)

- Проведено е детайлно проучване върху морфологията на род  Mansonella  Faust, 1929

sensu lato. Направени са редица преустройства в систематиката на групата: предложен е

нов подрод и са описани нов подвид, както и две нови комбинации. (Труд № 28).

Публикувана е глава в том „Nematoda” от поредицата Handbook of Zoology, обощаваща 

данните върху морофологията, систематиката, биологията и филогенията на разред 

Spirorida. (Труд №4)

 По-важни оригинални научни приноси върху таксономията  на нематоди от

семейство Heterakidae

-  Описан  е  нов  вид от  род  Meteterakis Karve,  1930 (M. saotomensis  Junker,  Mariaux,

Measey et Mutafchiev, 2015), паразитиращ в черватата на безкракото земноводно (остров

Сао Томе, Гвинейски залив). (Публикация № 31).

Направление  2.  Проучвания  върху  биологията  на  нематоди  от  разредите

Trichocephalida, Spirurida, Rhabditida и Strongylida 

 По-важни  оригинални  научни  и  научно-приложни  приноси  по  това

направление

- Изяснена е миграцията на паразитния нематод Trichosomoides nasalis Biocca et Aurizi,

1961  (Trichosomoididae)  в  тъканите  на  гризача  Arvicanthis  (Сенегал)  и  е  уточнена

локализацията на женските екземпляри с интра-утеринни мъжки (епителните клетки на

носната лигавица) (Труд № 11).

- Експериментално е проучено интерперитонеалното развитие на филариятния нематод

Brugia malayi (Brug, 1927) в монголски гeрбил. B. malayi паразитира в лимфните съдове на

човек.  Ето  защо  проведеното  проучване  има  и  голямо  научно-приложно  значение  за

хуманната медицина. (Труд № 26).

- За първи път в условията на субтропичен район (Южна Италия) са съобщени данни за

жизнения  цикъл  на  Cercopithifilaria  rugosicauda:  намерени  са  възрастни  женски  и

микрофиларии  в  европейската  сърна,  както  и  ларви  (L3)  в  междинния  гостоприемник

(Ixodes ricinus). (Труд № 33)
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-  За  първи  път  охлювът  Helix  aspersa  е  съобщен  като  потенциален  междинен

гостоприемник за белодробния нематод Troglostrongylus brevior (сем.  Angiostrongylidae).

(Труд № 16)

- При проучване на  лисици в Южна Италия са установени четири хаплотипа на 12S

rDNA ген на Crenosoma vulpis (Dujardin, 1845) (Crenosomatidae). (Публикация № 29)

- Проучено е разпределението на ентомопатогенните нематоди в тревни и горски почви

в  района  на  с.  Железница.  В  резултат  на  проучването  са  установени  пет  вида  от  род

Steinernema Travassos, 1927 и един вид от род Heterorhabditis Poinar, 1976. (Публикация №

34)

Направление 3. Проучвания върху хелминтните съобщества на солничните рачета от

род Artemia в хиперхалинни басейни

 По-важни оригинални научни приноси по това направление

За  първи  път  са  проведени  изследвания  върху  хелминтните  съобщества  на

северноамериканския вид Artemia franciscana:

- на интродуцираната популация в Испания (солниците Ла Тапа). Установени са ларви

на 4 вида цестоди и 1 вид нематод от сем. Acuariidae. (Публикация № 25)

- на местната популация от Голямото соленоводно езеро в Юта (САЩ). Установени и

описани са ларви на 4 вида цестоди и 1 вид нематод от семейство Acuariidae. (Публикация

№ 30)

Приемам представения от кандидата изчерпателен списък на научните му приноси.

3. ЗНАЧИМОСТ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Основните  научни  приноси  на  д-р  Мутафчиев  са  свързани  с  изучаване  на

морфологията,  таксономията,  систематиката и биологията на паразитни зоонематоди от

разредите Spirurida, Ascaridida, Trichocephalida, Rhabditida и Strongylida. По-голяма част от

тях имат оригинален характер. Публикуваните 28 номенклатурни акта (3 нови рода и 10

нови за науката вида, както и 15 нови комбинации) са доказателство за това. Освен това за

значимостта  на  получените  резултати  свидетелстват  и  намерените  27 цитирания върху

научните трудове, като 24 от тях са в международни списания с импакт фактор. 
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Наред с научната си насоченост, голяма част от приносите имат и практическа такава и

са от изключително значение за ветеринарната и хуманната медицина. 

4.  ОЦЕНКА НА АКТИВНОСТТА НА КАНДИДАТА ПРИ РЪКОВОДЕНЕ НА НАУЧНИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТВАНЕ НА НАУЧНИ ПРОЕКТИ

Публикуваните  научни  трудове  са  разработени  в  колективи  с  водещи  наши  и

чуждестранни учени, като при повечето от половина работи д-р Мутафчиев е водещ автор.

Проучени са материали от различни части на света, което изисква усилията на големи

колективи от изследователи.

Д-р  Мутафчиев  е  бил  ръководител  на  5  научни  проекта  (индивидуални  проекти),

финансирани по европейската програма Synthesys (2007), Synthesys 2 (2010, 2011, 2012) и

Synthesys 3 (2015). 

Участвал е също така при разработването на международен проект между ЕБР - БАН и

Литовската академия на науките (2007–2009), както на младежки проект, финансиран от

ФНИ (2009–2013).

Всичко това доказва, че кандидатът притежава необходимите умения да организира и

ръководи научни изследвания.

5. ПРОФИЛ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА РАБОТА НА КАНДИДАТА

Профилът  на  научно  изследователската  работа  на  кандидата  е  ясно  очертан  от

тематиката  на  научните му трудове.  Всички те изцяло попадат в  областта на научната

специалност „Паразитология и хелминтология" 01.06.19. Д-р Ясен Мутафчиев е изграден

учен - таксоном в областта на паразитните зоонематоди, главно от разред Spirorida, като

значителна част от научната продукция на кандидата е върху морфологията, таксономията

и систематиката на спируридните нематоди.  В подкрепа на това е и участието му при

разработването на глава от том “Nematoda“, посветена на разред Spirorida.

6. РОЛЯТА НА КАНДИДАТА ЗА ОБУЧАВАНЕ НА МЛАДИ НАУЧНИ КАДРИ

В представените  материали  липсват  данни  за  педагогическа  дейност  на  кандидата:

работа със студенти и разработване на дипломни работи, участие в лекционни курсове.

Добре  би  било  в  бъдещата  си  дейност  д-р  Ясен  Мутафчиев  да  включи  и  работа  със
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студенти (разработване на дипломни работи), работа с млади научни работници, както и

разработване на лекционни курсове.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Д-р  Мутафчиев  е  изграден  специалист  -  таксоном  в  областта  на  паразитните

зоонематоди  не  само  в  страната,  но  и  сред  световната  научна  общност.  Той  е  учен  с

изградени международни контакти. Научната му продукция се отличава с високо качество

и прецизност, доказани чрез публикуването й във водещи специализирани издания. 

Кандидатът отговаря на основните научни критериите на Научния съвет при ИБЕИ –

БАН. Той притежава образователната и научна степен „Доктор”; представил е 34 научни

труда, от които 31 са по настоящия конкурс. По-голяма част от тях (27) са публикувани в

международни списания с импакт фактор. Научните му трудове са цитирани 27 пъти, като

24 от тях са в международни списания с импакт фактор.

Доказаните  качества  на  кандидата  като  изграден  учен  в  областта  на  таксономията,

систематиката,  биологията  на  паразитните  зоонематоди  ми  дават  пълно  основание  да

предложа на почитаемите членове на Научното жури да гласуват за избиране на д-р Ясен

Мутафчиев  за  доцент  по  паразитология  и  хелминтология  в  отдел  „Животинско

биоразнообразие и ресурси” на ИБЕИ при БАН.

30.10.2015 г.

гр. Ст. Загора
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