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СТАНОВИЩЕ

на проф. д-р Даниела Кирилова Пиларска, Институт по биоразнообразие и екосистемни
изследвания, БАН

Относно:  кандидатурата на гл. ас. д-р Катя Иванова Георгиева за участие в конкурс за
заемане на академичната длъжност „Доцент” в ИБЕИ-БАН

В  обявения  в  ДВ  брой  61/5.08.2016  г.  конкурс  по  специалност  „Паразитология  и
хелминтология“  (01.06.19)  за  нуждите  на  Изследователска  група  „Ултраструктура  на
паразитите”,  секция  „Биоразнообразие  и  екология  на  паразитите”  към  отдел  „Животинско
разнообразие и ресурси” на ИБЕИ – БАН участва единствен кандидат - гл. ас. д-р Катя Иванова
Георгиева.  Представените  документи  по  конкурса  са  прецизно  подготвени  и  отговарят  на
изискванията  на  ЗРАСРБ  и  на  критериите  на  ИБЕИ за  заемане  на  академичната  длъжност
„Доцент”.

Д-р Георгиева  е представила за конкурса  общо 27 научни публикации,  от които 5 са
свързани с придобиване на научната и образователна степен „Доктор”, а 22 са във връзка с
настоящия конкурс: 12 са в списания включени в SCI, 8 са в други списания без импакт фактор,
1 е автореферат на дисертационния й труд,  а 2 са в тематични сборници.  Четиринадесет от
публикациите (51,9%) са публикувани в списания с импакт фактор (напр.  PLoS One -  IF 4.35,
Folia Parasitologica –  IF 1.26,  Parasitology  Research – IF 1.51,  Acta Zoologica /Stockholm/ –  IF
1.13,  Acta Parasitologica –  IF 1.00), което е потвърждение за значимостта на провежданите от
кандидата научни изследвания. Във всички представени публикации се очертава ясно личният
принос  на  д-р  Георгиева.  Научните  приноси  на  кандидата  са  получили  международно
признание - забелязани са 67 цитирания, от които 40 в специализирани международни списания
и 37 в списания с импакт фактор.

Д-р Катя Георгиева е участвала в 7 научни проекта,  от които 2 международни,  което
демонстрира нейната активна научно-организационна и експертна дейност, както и умението й
да работи в екип с други изследователи. 

Резултатите  от  научно-изследователската  дейност  на  кандидата  са  представени  на  29
научни форума у нас и в чужбина, от които 21 национални и 8 международни.

Научните изследвания на гл. ас. д-р Катя Георгиева са актуални и имат научна, и научно-
приложна стойност. Основните й научни приноси са свързани със структурни и функционални
изследвания на хелминти,  както и на изучаване въздействието на различни препарати върху
тези паразити и техните гостопримници. Те могат да бъдат обобщени както следва:

 За  първи  път  е  извършено  структурно  и  функционално  характеризизране  на
повърхностни  въглехидрати  при  трематода  Fasciola hepatica и  неговия  междинен
гостоприемник  Galba truncatula. Показано  е,  че  въглехидратните  остатъци  при  мирацидии,
спороцисти,  редии  и  церкарии  на  трематода  притежават  стадийна  специфичност  и  е



формулирана  хипотеза  за  ролята  на  повърхностните  въглехидрати   за  прилепването  на
мирацидиите към тялото на Galba truncatula. Получените данни за структурно сходство между
стадии на  паразита  и  безгръбначния  гостоприемник подкрепят  съществуващата  хипотеза  за
въглехидратната мимикрия.

 Освен при трематоди, структурни и функционални изследвания са осъществени и
при представители на цестоди и нематоди. За първи път са получени ултраструктурни данни за
спермиогенезата  и  зрелия  сперматозоид  при  4  семейства  цестоди  от  разред  Cyclophyllidea.
Осъществени са и ултраструктурни изследвания на контактните зони при възрастните на 3 вида
нематоди,  което  обогатява  съществуващите  данни  за  функцията  на  контактните  епителни
повърхности  и  тяхната  роля  при  взаимодействието  с  тъканите  на  гостоприемника.  Чрез
прилагането  на  биохимични,  физикохимични  и  молекулярно  биологични  методи  при
паразитния  нематод  Trichinella  spiralis е  изолиран  и  охарактеризиран  нов  белтък,  който  е
уникален за представителите на разред Trichocephalida. 

 Изследвано  е  въздействието  на  различни  антипаразитни  препарати  върху
хелминти и техните гостоприемници.  Показано е,  че прилагането на NH4VO3 върху домати,
заразени с растителния нематод Meloidogyne arenaria ограничава образуването на гали.  При
проучване  механизма на  действие на  класичеки  антипаразитни препарати и новосинтезиран
препарат абантел върху различни видове хелминти е установено,  че абантелът проявява по-
голяма антипаразитна активност, а микроелементите Cu, Zn, Mn, Fe и Co влияят положително
на гостоприемници, заразени с трематода F. hepatica.

 

Заключение: Значимостта  на  научните  приноси,  високите  наукометрични
показатели, характеризират д-р Катя Георгиева като компетентен учен и специалист в
разработваната от нея перспективна научна тематика. Д-р Георгиева не само покрива, но
надхвърля изискванията на ИБЕИ за длъжността доцент. Всичко това ми дава основание
убедено  да  гласувам „ЗА” нейната  кандидатура  и да предложа на  уважаемото  Научно
жури и членовете на Научния съвет на ИБЕИ да изберат единодушно д-р Катя Георгиева
на  академичната  длъжност  „доцент”  по  научната  специалност  „Паразитология  и
хелминтология“ (01.06.19)
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