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СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Гергана П. Василева, Институт по биоразнообразие и екосистемни

изследвания при БАН, относно кандидатурата на гл. ас. д-р Ясен Мутафчиев

за доцент по Паразитология и хелминтология към секция “Биоразнообразие и екология

на паразитите” на ИБЕИ – БАН

Единствен  кандидат  по  обявения  конкурс  за  доцент  е  гл.  ас.  д-р  Ясен  Желязков

Мутафчиев.  Преди да  пристъпя  към анализ  на  представените  материали,  съм длъжна  да

отбележа, че в две от представените статии (No 25 и 30) сме съавтори с д-р Мутафчиев. И в

двете  статии,  д-р  Мутафчиев  е  разработил частта,  свързана с  проучване на  нематодите и

ролята  му  като  специалист  по  тази  група  е  ясно  разграничима  от  тази  на  останалите

съавтори. Независимо от това, при по-нататъшното изложение тези статии са изключени от

моята оценка.

Кандидатът участва  в  конкурса с  общо 34 научни труда,  от които 3 представляват

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

“доктор”.  В  настоящия  конкурс  д-р  Мутафчиев  участва  с  31  научни  труда,  които

представляват глава от книга и статии в специализирани научни списания. На 15 статии (от

които 14 в списания с импакт-фактор) д-р Мутафчиев е първи автор, което доказва водещата

му роля в съответните изследвания. 

Прегледът на предоставените по конкурса публикации показва, че от 31 научни труда,

27 са отпечатани в списания с импакт-фактор, което надхвърля критериите на Научния съвет

на ИБЕИ-БАН за заемане на научната длъжност “доцент”. Прави впечатление изключително

прецизния  подбор  на  списанията,  които  са  авторитетни  международни  специализирани

издания – Systematic Parasitology (9 статии), Acta Parasitologica (3 бр.), Parasites & Vectors (3

бр.),  Zootaxa (2 бр.),  Parasitology Research (2 бр.),  Folia Parasitologica (2 бр.) и още  PLoS

Neglected Tropical Diseases, Parasite, Parasitology International и др. 

Д-р Мутафчиев е и съавтор на една глава от книга,  част от многотомното издание

Handbook  of  Zoology,  в  която  са  обобщени  данните  за  морфологията,  биологията,

систематиката и филогенията на разред Spirurida.

Кандидатът е представил списък на 27 цитирания, от които 23 са в списания с импакт-

фактор  и  4  -  в  други  издания,  с  което  също  надхвърля  критериите  на  НС  на  ИБЕИ  за

длъжността “доцент”. Данните за цитиранията показват, че д-р Мутафчиев е международно

разпознаваем специалист в една трудна за изследване и много богата група паразитни червеи,

за която няма толкова голям брой изявени експерти в света.



Д-р Мутафчиев е участвал в няколко проекта с външно финансиране, спечелени на

конкурсен  принцип,  включително  и  в  два  общоинститутски  ултраструктурни  проекта  на

ИБЕИ-БАН.  Има  спечелени  общо  5  проекта  по  европейската  програма  Synthesys,

осъществени  в  музеите  с  най-богати  колекции  на  паразитни  червеи  в  Европа  –  Париж,

Берлин  и  Лондон.  Д-р  Мутафчиев  е  осъществил  две  дългосрочни  специализации,  в

Националния природонаучен музей в Париж и Женева, както и пет краткосрочни визити по

покана  на  чуждестранни  учени.  Тези  данни  изявяват  кандидата  като  много  активен  и

целенасочен изследовател, продуктивен и търсен специалист с международно признат опит.

Смятам, че представената справка за приносите отразява обективно изследователската

работа  на  д-р  Ясен  Мутафчиев.  Кандидатът  има  ясно  очертан  облик като  изследовател,

свързан  най-вече  с  изучаване  на  видовото  разнообразие,  систематиката,  морфологията,

филогенията  и  жизнените  цикли  на  нематодите  от  разред  Spirurida,  паразитиращи  по

гръбначни животни -  птици и  бозайници. Впечатляваща  е  справката  за  номенклатурните

актове,  публикувани  в  трудовете  на  кандидата:  3  нови  рода,  10  нови  вида  и  15  нови

комбинации.  Всичко  това  доказва  по  безспорен  начин  високата  квалификация  на  д-р

Мутафчиев като таксоном и морфолог. Впечатляващо е разнообразието на методи, с които

кандидатът свободно борави – класическа светлинна микроскопия, сканиращата електронна

микроскопия, приложение на молекулярни методи и кладистика, векторна графика. Добрата

методична  подготовка  е  позволила  на  кандидата  да  надгради  морфологичните  и

таксономични  изследвания,  в  екологичен  аспект  (разкриване  на  жизнените  цикли  и

гостоприемников спектър на нематодите) и в изграждане на хипотези за тяхната филогения и

еволюция.

Както се вижда от изложените съображения, д-р Ясен Мутафчиев е целенасочен и

продуктивен изследовател с ясно очертан изследователски профил и разностранна методична

подготовка.  Неговата  работа  е добре  разпознаваема  както  в  нашата  страна,  така  и  в

международната научна общност. Научната му продукция съответства на критериите, приети

от Научния съвет на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.

Не мога да не отбележа и отличните си лични впечатления от д-р Мутафчиев, с който

сме  колеги  от  доста  години.  Уважавам  неговото  изключително  трудолюбие  и  упоритост,

прецизността на целеустремен изследовател, и неговата колегиалност и отзивчивост.

На основа на изложените съображения, убедено подкрепям избирането на д-р Ясен

Мутафчиев за “доцент” по “Паразитология и хелминтолигия” по обявения конкурс.

29.10.2015 г.

Подпис:  

(доц. д-р Гергана П. Василева)


