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СТАНОВИЩЕ

от проф. д-р Влада К. Пенева

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ)-БАН,
член на Научно жури, назначено със заповед № 159/25.10.2016г.

по конкурса за доцент специалност Паразитология и хелминтология (01.06.19) за нуждите на
ИГ "Ултраструктура на паразитите", секция "Биоразнообразие и екология на паразитите",

отдел "Животинско разнообразие и ресурси"на ИБЕИ-БАН, ДВ, бр. 61/05.08.2016г.

В  конкурса  за  доцент  по  специалност  Паразитология  и  хелминтология  единствен
кандидат  е  гл.  ас.  д-р  Катя  Иванова  Георгиева,  която  е  представила  всички  необходими
документи.

Оценка на научно-изследователската дейност на кандидата

Научни и научно-приложни приноси. 

Научните интереси и постижения на д-р Георгиева са в областта хелминтологията и са

свързани с различни аспекти на изследване на видове паразитни червеи с ветеринарно и

медицинско значение. Те не биха били възможни без много добрата методична подготовка на

кандидатката и владеенето на набор от методи, използвани при анализи на ултраструктурно

ниво. Трябва да се подчертят приносите в изучаването на повърхностните въглехидрати на

големия чернодробен метил Fasciola hepatica в различните му стадии и неговия междинен

гостоприемник малкия блатен охлюв Galba truncatula. Те позволяват да бъдат установени и

обяснени  някои  сложни  взаимоотношения  паразит-гостоприемник  на  основата  на  тази

моделна система. Показана е ролята на G. truncatula в циркулацията на F. hepatica в различни

райони на страната. Не по-малко съществени са и приносите, свързани с ултраструктурата на

сперматогенезата  и  зрелия  сперматозоид  при различни групи цестоди,  което подпомага  в

значителна степен изясняването на филогенетичните връзки в групата. Изследванията върху

ултраструктурата на контактни зони (кутикула и чревна стена) при полово зрели екземпляри

на три вида паразитни нематоди имат значение за характризиране на контактните епителни

повърхности и  разкриване на функциите  им  при  взаимодействие  с  гостоприемниковите

тъкани. Не трябва да се пропуска и участието на д-р Георгиева в откриването и описването

на нов тип белтък,  представител на ново семейство полицистеинови протеини, уникални за

разред  Trichocephalida. Тази  група  приноси  освен  теоритично  имат  и  важно  практическо

значение. 



С важно приложно значение са изследванията върху влиянието на редица препарати

върху паразитни червеи от различни систематични групи с цел ограничаване вредното им

въздействие  върху  гостоприемниците  и  разкриване  начина  на  тяхното  действие,  напр

въздействието на амониев ванадат върху развитието на гали, предизвикани от представители

на  род  Meloidogyne;  различни  антипаразитни  препарати,  включително  новосинтизирани,

върху хелминти с важно ветеринарно и/или медицинско значение и гостоприемниците им.

Приемам справката за приносите, които са представени точно и по същество.

Публикационна активност. 
В рамките на разработката на дисертационния си труд, К. Георгиева е публикувала 4

статии, 2 от които в списания с импакт фактор (IF). В настоящия конкурс, кандидатката се

представя с общо 22 научни труда, от които 12 статии в списания с импакт фактор, 8 – в

рецензирани списания без импакт фактор и 2 в тематични сборници, като в почти 1/3 от тези

публикации кандидатката е първи автор.

Цитирания. Повече от половината статии д-р Георгиева са били цитирани от други

автори. Списъкът  на  цитиранията  съдържа  общо  67 позовавания,  от  които  повече  от

половината  (38) са  в  списания  с  IF,  21  са  в  статии,  публикувани  в  международни  и

национални издания, обзорни трудове  и  8 в дисертации.  Това е доказателство за голямата

значимост на разработките на кандидата и са надхвърлени изискванията за доцент.

Участие в научни форуми у нас и в чужбина.
Кандидатката е представила своите изследвани с доклади и постери на голям брой

научни форум (29).

Ръководство но проекти
Д-р Георгиева е  ръководила един национален научен проект, финансиран от ФНИ,

участвала  е  в  три  други  проекта,  финансирани от  същата  институция,  в  един проект  по

междуакадемичния  обмен,  в  един  проект  по  Шеста  рамкова  програма  и  един  проект  с

индустриална организация.

Научно-организационна дейност

Кандидатката е бил член на Организационните комитети на два национални научни

форума.  Член е на Българското паразитологично дружество и Европейската  федерация на

паразитолозите.



Профил на научно-изследователската работа
Научната  дейност  и  продукция  на  Катя  Георгиева  я  характеризират  като  изявен

специалист хелминтолог, с експертиза в ултраструктурата  на хелминти с важно стопанско

значение. 

Лични впечатления
Познавам Катя Георгиева от дълги години. Впечатлена съм от нейното трудолюбие,

мотивация и прецизност в работата, умения за работа в колектив. Бих искала да изтъкна, че в

продължение  на  много време тя поддържа лабораторни популации от охлюви,  междинни

гостоприемници на хелминти,  което е времеемка и трудна дейност, но без  което би било

невъзможно осъществяването на голям част от представените изследвания. 

Заключение
Д-р Катя Георгиева напълно покрива изискванията за заемането на академичната длъжност

„доцент”  съгласно  Закона  за  развитие  на  академичния  състав  в  България,  както  и

Критериите  на  Научния  съвет  на  ИБЕИ  –  БАН,  а  именно:  защитена  докторска  степен,

научна продукция от 22 труда (55% в списания с IF), 67 цитирания (57% в списания с IF),

ръководство  и  участие  в  научни проекти,  активна  експертна  дейност. Значимите  научни

приноси в областта на хелминтологията са представени по убедителен начин. На основата

на  това,  давам  положителната  си  оценка  за  кандидатура  на  д-р  Катя  Георгиева  за

академичната длъжност „доцент” и убедено препоръчвам на НС на ИБЕИ да бъде избран на

посочената длъжност. 

14 януари 2016г.
Подпис:

(проф. д-р Влада Пенева)


