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СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Ясен Желязков Мутафчиев, Институт по биоразнообразие и

екосистемни изследвания  – БАН (ИБЕИ), относно кандидатурата на гл. ас. д-р

Катя Иванова Георгиева за заемане на академична длъжност „Доцент“ по

научна специалност „Паразитология и хелминтология“ за нуждите на ИГ

„Ултраструктура на паразитите“ към отдел „Животинско разнообразие и

ресурси“ на ИБЕИ

Гл. ас. д-р Катя Георгиева е единствен кандидат по обявения конкурс в

Държавен вестник, брой 51 от 5 август 2016.

Кандидатът  е  защитил  дисертация  по  научна  специалност

„Паразитология и хелминтология“ с четири статии, на които тя е първи автор.

Извън  темата  на  дисертацията  кандидатът  има  22  статии, от  които

четиринайсет са в специализирани международни издания с импакт-фактор.  Д-

р  Георгиева  е  първи  автор  на  общо  десет  статии.  Научната  ѝ  продукция  е

насочена към изучаване и характеризиране на ултраструктурните особености

на  различни  групи  хелминти,  както  и  на  въздействието  на  препарати  върху

хелминти и техните гостоприемници. Изследванията включват широк набор от

методи за изучаване на (i) биохимичната природа на повърхностни структури на

хелминти и функционалната им роля в паразит-гостоприемникови системи in

vivo и in vitro, (ii) цитологични, включващи ултраструктура на спермиогенеза и

устрйство  на  зрелия  сперматозоид  на  цестоди  и  приложението  им  за

изясняване на систематиката на изследваната група и (iii) механизъм и оценка

на въздействие на препарати към растителни и животински хелминти и техните

гостоприемници. Получените резулатати са оригинални и с научен и научно-

приложен  принос.  Особено  значими  според  мен  са  поредицата  от

изследванията  характеризиращи  повърхностните  въглехидрати  на  ларвните

стадии на трематода Fasciola hepatica и структурно-функционалната им роля в

паразит-гостоприемниковата система Fasciola hepatica -Galba truncatula, както и

тези разкриващи ултраструктурата на спермиогенезата и зрелия сперматозоид
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на четири семейства цестоди от разред Cyclophyllidеа, които са първи в света.

Изследователският  профил  на  кадидата  напълно  отговаря  на  научните

излседвания  провеждани  в  ИГ  „Ултраструктура  на  паразитите“  към  отдел

„Животинско разнообразие и ресурси“ на ИБЕИ.

Д-р  Георгиева  е  предоставила  списък  на  67  цитирания  върху  16  от

научните ѝ трудове, които са цитирани предимно от чуждестарнни колективи в

реномирани научни издания. Това характеризира изследванията ѝ като добре

познати  сред  международната  научна  общност.  Броят  на  цитиранията  ѝ

надхвърля  критериите  приети  от  Научния  съвет  на  ИБЕИ  за  заемане  на

академична длъжност „Доцент“.

Д-р Георгиева е била ръководител на проект за изследване на молекулни

взаимодействия  между  ларви  на  Fasciola  hepatica  и  охлюви финансиран от

фонд „Научни изследвания“, както и участник в други шест  проекта на научна и

научно-приложна тематика финансирани от фонд „Научни изследвания“, ЕБР,

Шеста  рамкова  програма  и  “Биовет  –  АД”,  Пещера. Според  мен  научно-

приложната  тематика  на  кандидата  е  атрактивна  и  подходяща  както  за

кандидатстване по различни проектни програми и осигуряване на финансови

средства за изследванията ѝ, така и за привличане и обучение на млади учени

в ИГ „Ултраструктура на паразитите“. 

Въз основа на гореизложеното напълно подкрепям кандидатурата на гл.

ас.  д-р  Катя  Георгиева  като  подходяща  за  обявения  конкурс  и  убедено

препоръчвам на НС на ИБЕИ тя да бъде избрана за заемане на академична

длъжност “Доцент”.

5 януари 2017 г. Подпис: 

доц. д-р Ясен Мутафчиев
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