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Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я

От проф. д-р Мария Делова Шишиньова – член на Научното жури, назначено със Заповед
№ 49/17.05.2018 год. на Директора на ИБЕИ - БАН

ОТНОСНО: Материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната
длъжност  „Професор“ по  4.3  Биологически  науки,  специалност  Паразитология  и
хелминтология за нуждите на секция „Биорaзнообразие и екология на паразитите“, отдел
„Животинско разнообразие и ресурси“ на Института по биоразнообразие и екосистемни
изследвания на БАН.

За участие в  конкурса за академичната длъжност  „Професор“, обявен в  ДВ бр.
20/06.03.2018 год. са представени документите на единствен кандидат –  доц. д-р Анета
Кирилова Костадинова от секция „Биоразнообразие и екология на паразитите“ на ИБЕИ-
БАН. 

ОБЩИ  ДАННИ  ЗА  КАРИЕРНОТО  И  ТЕМАТИЧНО  РАЗВИТИЕ  НА
КАНДИДАТА

Доцент д-р Анета Кирилова Костадинова завършва висшето си образование през
1980 год. в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“,
специалност Биология, специализация Екология и опазване на природната среда; защита
на  дипломна  работа  в  областта  на  експерименталната  ентомология  и  придобиване  на
квалификация „Биолог-еколог“. През 1994 год. защитава дисертационен труд, разработен в
рамките на докторантура на самостоятелна подготовка, на тема:“Трематоди и трематодни
съобщества на рибоядните птици по Българското черноморско крайбрежие“ под научното
ръководство  на  ст.н.с  I  ст.  дбн  Тодор  Генов  в  Института  по  паразитология  на  БАН.
Кариерното  развитие  на  А.  Костадинова  преминава  през  специалист-биолог  в  секция
„Морфология  и  фауна  на  хелминтите“  (1984  -  1990)  в  Централна  лаборатория  по
хелминтология на БАН, последователно (1990 - 2001) като научен сътрудник III степен и I
степен  в  Централната  лаборатория  по  хелминтология,  а  след  това  в  Централната
лаборатория по обща екология на БАН. От 2001 год. е старши научен сътрудник II степен
по специалност „Паразитология и хелминтология“ в секция „Биологично разнообразие“ на
Централна  лаборатория  по  обща  екология  на  БАН,  а  от  2010  год.  –  доцент  в  секция
„Биологично разнообразие и екология на паразитите“ в Института по биоразнообразие и
екосистемни  изследвания  на  БАН.  Научното  и  кариерно  израстване  на  кандидата  е
свързано  с  осъществяването  на  5  специализации  в  различни  периоди  в  престижни
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изследователски институции в Русия, Великобритания и Испания. В периода 01.07.2008 до
31.12.2017 год. е на трудово правоотношение в Биологичен център към Академията на
науките  на  Чешката  република,  в  Ческе  Будейовице.  От  1986  год.  до  момента  Анета
Костадинова има участие в 21 изследователски проекти: 7  с национално  финансиране; 1
проект по двустранна спогодба между БАН и Украинската академия на науките; 3 по 6-та
рамкова програма; 1 по 7-ма рамкова програма; 4 по линията на Чешката научна фондация;
2  проекта  с  испанско  и  2  с  английско  финансиране  и  1  по  линията  НАТО/Кралското
дружество. Научният й потенциал е свързан и с ръководство на 5 докторанти в Испания,
Чехия и Алжир, рецензиране на 6 докторски дисертации от Испания, Австралия и Италия.
Участва в организацията на 5 научни мероприятия в България, Италия и Испания. Членува
в редколегии на списания и други международни експертни органи: от септември 2012 -
главен  редактор  на  Systematic  Parasitology  от  януари  2016  –  главен  редактор  на
Parasites&Vectors; от януари 2012 – септември 2015 е редактор на Folia Parasitologica, а от
2003 – 2005 год. – консултант по раздела за трематоди на проекта  Fauna Europea.

В периода 1998 – 2000 год. се занимава и с преподавателска дейност като извежда
лекции и семинари (по 65 часа годишно) в специализиран курс по „Статистически методи
в съвременната паразитология“ в Биологическия факултет на Пловдивския университет
„Паисий Хилендарски“.

Успешното кариерно развитие на Анета Костадинова е свързано и с владеенето на
чужди езици: английски – писмено и говоримо; руски – писмено и говоримо; испански –
говоримо, ползване на литература; френски – ползване на литература и чешки – ползване
на литература.

Общият трудов стаж на Анета Кирилова Костадинова към момента на подаване на
документите е  25  години и 3  месеца  като цялата  професионална дейност  е  тематично
свързана с обявения конкурс.

ПРЕДСТАВЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО КОНКУРСА 

В обявения конкурс доц. Анета Костадинова представя обща научна продукция от
134 публикации. От тях 9 глави от книги в чуждестранни издания и 117 статии в списания,
от  които  111  в  списания  с  ИФ,  публикувани в  чужбина,  3  в  български  списания,  2  в
списания без ИФ и 1 в тематичен сборник. Отбелязани са и 4 рецензии за книги и други.
Основната част от публикациите – 132 броя са на английски език, 1 е на руски и 1 на
български език. 14 от публикациите са самостоятелни, а 120 – в съавторство, като в 70 от
тях е водещ автор. Научната продукция след последната хабилитация е от 96 публикации,
от които 4 глави от книги, 91 публикации в чуждестранни списания с ИФ, 1 в списание без
ИФ  и  допълнително  4  рецензии  за  книги.  От  публикациите  1  е  самостоятелна,  в  13
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публикации е първи автор, в 13 публикации – втори автор и в останалите с последващо
съавторство.

Трябва  да  се  отбележи,  че  научната  продукция  на  кандидата  е  публикувана  в
престижни  и  търсени  специализирани  научни  списания  като:  Systematic  Parasitology,
Parasitology  International,  Journal  of  Parasitology,Parasitology,Marine  Pollution  Bulletinq
International Journal for Parasitology, Parasites & Vectors, Environmental Pollution, Journal
of Biogeography и други. Общият ИФ е 54,398.

В документацията по конкурса е представена справка за участие в научни форуми с
публикувани  резюмета  на  61  доклади  и  постери  –  55  в  чужбина  (Германия,  Италия,
Испания,   Словакия,  Турция,  Великобритания,  Румъния,  Канада,  Холандия,  Мексико,
Швейцария, Южна Африка) и 6 в България.

Всички материали, необходими за конкурса, са надлежно отразени в приложеното
заявление за допускане за участие в обявения конкурс.

ОСНОВНИ  НАПРАВЛЕНИЯ  В  ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА  РАБОТА  НА
КАНДИДАТА И ВАЖНИ НАУЧНИ ПРИНОСИ

Основната  научноизследователска  дейност  на  доц.  д-р  Анета  Костадинова  е
многопластова,  свързана  с  изучаване  на  морфология,  систематика,  таксономия,  фауна,
филогения, жизнени цикли и екология на съобщества на паразити по гръбначни животни.
Наред с класическите методи се използват молекулярни методи за изясняване на видова
диференциация  и  идентификация,  както  и  за  установяване  на  еволюционните
взаимоотношения на паразитите в морски и сладководни екосистеми. Основните научни
приноси  имат  важно  фундаментално  значение,  а  някои  могат  да  имат  и  практическо
приложение.

Голяма част от публикациите са свързани с приноси на видово равнище, въз основа
на което са описани 40 вида  нови за науката трематоди и 1 вид нематод от 23 вида морски
риби и 18 вида птици. Въз основа на направената ревизия на род Saturnius е изготвен ключ
за  определяне  на  видовете  и  са  описани  4  нови  вида,  разграничени  и  с  помощта  на
многомерни морфометрични анализи.

Общо,  важен  приносен  характер  имат  задълбочените  научноизследователски
дейности,  въз  основа  на  които  в  публикациите  се  обосновават  нови  таксони:  1  ново
семейство, 8 нови рода и 41 нови вида.

Прецизирани  и  допълнени  са  изследванията  на  групата   “revolutum”  на  род
Echinostoma.  Ревизирана  е  таксономичната  структура  на  групата  чрез  интегриране  на
молекулярни, морфологични и екологични данни на нови материали от Европа и критичен
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анализ  на  съществуващите.  Филогенетичните  анализи  на  голям  брой  новогенерирани
секвенции на  nad1 за изолати от Европа и такива от Северна Америка и Азия показват
голямо видово разнообразие в групата в световен мащаб (12 монофилетични групи и 5
единични  изолати).  Резултатите  са  анализирани  по  отношение  на  валидността,
синонимията и разпространението на видовете от групата “revolutum“ в световен мащаб.
Филогинитичният анализ въз основа на 28S рибозомен ген потвърждава самостоятелния
статус на установените 6 вида за Европа, включително и 2 вида нови за науката. Изготвен
е и ключ за определяне на видовете от групата в Европа.

С приносен характер са изследванията на видовото разнообразие в род Macvicaria
(сем.  Opecoelidae)  чрез  молекулярни  и  морфологични  данни  на  материали  от  риби  и
мекотели от Средиземно море и риби от Антарктика,  въз основа на което се подкрепя
видовата самостоятелност на средиземноморските видове. В резултат на филогенетичния
анализ се установява полифилетичният характер на  Macvicaria,  относително по-бързата
еволюция  на  антарктическите  видове,  което  потвърждава  възможно  разграничаване  на
родово ниво.

Предложена е филогенетична хипотеза за отношенията в сем. Opecoelidae, основана
на 28S секвенции за 28 вида от 16 рода, която включва нови секвенции за антарктически
изолати на Macvicaria.

Важни  таксономични  приноси  има  и  в  изследванията  на  надсемейство
Echinostomatoidea, надсемейство Hemiuroidea и подсемейство Haploporinae. С помощта на
оригинални  резултати  от  проучване  на  типови  и  други  материали  са  разработени
таксономични ревизии, изготвени са ключове за определяне на родове, описани са и нови
родове на базата на нови морфологични и молекулярни данни, предлага се нова структура
на сем. Echinostomatidae, която включва 10 подсемейства и 43 рода, изготвен е ключ за
определяне  на  семействата  от   надсемейство  Echinostomatoidea.  Ревизирана  е  и
класификационната  система  на  това  семейство  на  базата  на  молекулярни  данни,
включваща представители на 5 подсемейства на сем.Echinostomatidae. Формулира се нова
концепция в състава и структурата на надсемейството.

В резултат на морфологични и молекулярни изследвания на трематоди, паразити по
патиците  в  Северна  Америка  и  Европа,  са  открити  4  нови  рода  от  семейство
Psilostomatidae, ревизиран е съставът на семейството, включващ 15 рода, изготвен е ключ
за определяне на родовете.

Въз основа на молекулярни изследвания е предложена филогенетична хипотеза за
класификацията  на  надсемейство  Hemiuroidea,  която  е  доразвита  чрез  допълнителни
оригинални  секвенции  за  видове,  паразитиращи  по  риби  от  Средиземно  море  и
Антарктика. С помощта на морфологични и молекулярни анализи е открит и нов род от
семейство Hemiuridae.
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В рамките на подсемейство Haploporinae е извършена таксономична ревизия на 5
рода като при 4 от тях е разработена родова диагноза, а при 3 от  родовете – и ключ за
определяне на видовете.  Преописани са видовете със средиземноморско разпространение,
описани са 3 нови рода и 4 нови вида и са направени ключове за определяне на родово и
видово ниво.  Разработената  таксономична система на  подсемейството ще допринася  за
проучвания  на  моделите  за  паразитно  разнообразие  при  кефаловите  риби  в
Средиземноморския басейн и за  правилното определяне на  паразитите  при екологични
анализи. 

В рамките на род Saccocoelium са описани 3 нови за науката вида. Обосновани са 3
нови за науката рода за видове, паразитиращи по морски риби от Средиземноморското
крайбрежие на Испания и от Северен Тихи Океан. Изготвен е и ключ за определяне на
десетте  рода  на  Haploporinae.  Проведеният  комплексен  анализ  на  молекулярни,
морфологични  и  морфометрични  данни  открива  наличието  на  „скрито“  видово
разнообразие в тази група паразити, отхвърляща хипотезата, че в симпатричните видове
кефалови риби от Средиземноморието паразитира само един вид от род Saccocoelium. Това
показва, че видовата идентификация на рода не е достатъчно надеждна на базата само на
морфологични критерии.

За  първи  път  чрез  използването  на  молекулярни  анализи  се  прави  оценка  на
таксономичната структура на семейство Haploporidae, основана на базата на сравнителната
морфология, а също така и на филогенетичните отношения в подсемейство Haploporinae
на родово ниво. 

За първи път се прилага комбиниране на различни източници на доказателства за
разграничаване  на  видовото  разнообразие  на  трематодите  чрез  използване  на
таксономичен и молекулярен подход  в разнообразни системи паразит-гостоприемник в
сладководни и морски екосистеми.

За семейство Diplostomidae е проведено морфологично и генетично изследване на
всички  стадии  от  жизнения  цикъл  на  видовете  от  род  Diplostomum  от  северните,
централните и южни райони на Европа, при което се разширяват наличните молекулярни
библиотеки от данни и допълват чрез разкриването на 29 молекулярно характеризирани
видове и генетични линии на рода в световен мащаб в това число и 3 видови комплекса от
генетично  разграничени линии на  морфологично  и  генетично  близки  видове-двойници
( D.  mergi,  D.  baeri,  D.  huronense).  Посочва  се  необходимостта  при  видовото
разграничаване  в  тези  комплекси  в  по-нататъшни  изследвания  от  прилагането  на
молекулярни и морфологични подходи, фокусирани върху възрастните стадии.

За първи път с помощта на интегрирани аналитични подходи е направена оценка на
разнообразието на  Diplostomum в субарктическа сладководна екосистема. Приложен е за
първи път молекулярен подход към представители на семейство Diplostomidae в Африка.
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Направен е и сравнителен геномен анализ на  D. spathaceum  и  D. pseudospathaceum –
двата вида, най-широко разпространени в Европа, при което данните са важен ресурс за
бъдещи подходи  към разграничаването  и  молекулярната  епидемиология  на  видовете  в
рода. 

Първото комплексно морфологично и генетично изследване в Европа на трематоди
от род Posthodiplostomum е проведено по материали от 5 европейски страни.За първи път
са  публикувани  секвенции  за  представители  на  родовете Posthodiplostomum и
Ornithodiplostomum от Палеарктика.

Важен  принос  са  изследванията  на  трематоди  от  семейство  Echinostomatidae.
Създадена е база от морфологични и генетични данни за ларвните и възрастни стадии на
Echinostoma spp., която осигурява интегрираща рамка за бъдещи оценки на разнообразието
в групата. Изготвен е ключ за определяне на церкариите на  Petasiger  spp. Проведено е и
първото проучване с прилагане на cox1 „баркодиране“ на разнообразието на ларвни стадии
от род Plagiorchis. Изготвен е ключ за определяне на церкариите на Plagiorchis spp.

На  базата  на  натрупаните  молекулярни  бази  данни  за  трематоди  от  Европа  е
предложена първата оценка за разнообразието, жизнените цикли, пътищата на циркулация
и асоциациите с крайния гостоприемник в литоралната хранителна мрежа в субарктическо
езеро в Норвегия.

Филогенетичните  анализи  от  6  семейства,  типични  за  сладководните  езерни
екосистеми, показват високо видово разнообразие (24 вида/генетични линии, включително
16 вероятни самостоятелни вида). Данните дават възможност за надеждна идентификация
и  оценка  на  взаимоотношенията  паразит-гостоприемник  при  проучвания  на  трофични
мрежи в сладководни арктични екосистеми.

С помощта на молекулярните и морфологични анализи е проучвано разнообразието
на трематоди в морски риби от Средиземно море от семейсвата Aporocotylidae, Opecoelidae
и  Lepidapedidae.  За  първи  път  са  проведени  комбинирани  морфологични  и  генетични
изследвания на ларвни стадии на трематоди в междинни гостоприемници в делтата на
Ебро (Испания) , при което е установено, че те принадлежат  2 вида трематоди от сем.
Opecoelidae, паразити по средиземноморски риби –  Macvicaria obovata  и Cainocreadium
labracis.  За  пръв  път  са  изследвани  трематодите  на  Austrolittorina  unifasciata  от
крайбрежието  на  Австралия.  Направена  е  и  надеждна  идентификация  на  родовата
принадлежност  на  5  вида  от  5  семейства  чрез  филогенетични  анализи  на  ниво
надсемейства.

Оценена  е  структурата  на  регионалните  паразитни  фауни  по  отношение  на
таксономичните  групи  от  висок  ранг,  гостоприемниковата  специфичност  и
зоогеографското  разпространение  на  паразитите.  В  шест  географски  района  на
североизточен Атлантически океан е направен сравнителен анализ на локалните паразитни
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фауни на  Gadus morhua,  като  са  установени общо 57 паразитни форми,  7 от  които се
съобщават за вида за първи път. Получените данни могат да послужат като базови при
проучвания върху ефекта от глобалните климатични промени в изследваните региони.

Биоразнообразието на трематодите на рибите от Средиземно море е представено в
обзор като са обсъдени данни за 302 вида трематоди от 146 рода и 29 семейства в 192 вида
риби от 76 семейства, които включват 890 асоциации паразит-гостоприемник.

За първи път са публикувани обстойни бази данни за многоклетъчните паразити на
Boops boops (за 67 вида и 260 асоциации паразит-гостоприемник), Liza haematocheila ( за
69 вида и 370 асоциации паразит-гостоприемник) и  Sardina pilchardus  (за 39 вида и 104
асоциации паразит-гостоприемник). 

Съвременните  познания  относно  биоразнообразието,  разпространението  и
епидемиологията на птичи шистозоматиди, причинители на “swimmer’s itch” в Европа са
публикувани  в  обобщаващ  обзор  като  са  обсъдени  и  екологичните  фактори,  касаещи
разпространението на заболяването и са предложени мерки за превенция на епидемии.

Важен принос е и публикуването на обзор върху биоразнообразието на трематодите
в  техните  междинни  гостоприемници  –  мекотели  и  риби  от  сладководните  басейни  в
Европа. Създадени и анализирани са две големи бази данни, които включват информация
2380 (мекотели) и 8203 (риби) асоциации паразит-гостоприемник-географско находище.
Разработени  са  списъци  паразит-гостоприемник  за  55  вида  мекотели,  включващи  413
асоциации.

Проучена е  морфологията и са допълнени данните за изменчивостта на 58 вида
трематоди, от които 28 вида са паразити по птици. По-голямата част от преописанията на
видовете е свързана с ревизии на родово ниво и разграничаване от видове, описани като
нови за науката.

Приносите  в  областта  на  екологията  на  паразитните  съобщества  са  свързани  с
проучване на модела на развитие на тези съобщества на средиземноморския Boops boops
като  е  потвърдена  работната  хипотеза,  че  видовете  паразити  с  широко  географско
разпространение заразяват първи гостоприемниковата популация. Идентифицирани са 6
вида като основни за структурата и развитието на паразитните съобщества в процеса на
онтогенезата на гостоприемника. Проучена е и зависимостта на състава и структурата на
паразитните съобщества на Boops boops на географската и регионалната отдалеченост и с
използването на количествени данни на нивото на паразитните инфрасъобщества.

Два  от  фундаменталните  макроекологични  модели  –  “abundance-occupancy”  и
“abundance-variance” , които отразяват основите на структурирането на разпространението
на видовете са изследвани при паразитите за първи път. За 20 най-широко разпространени
вида в паразитните съобщества на Boops boops са анализирани вариациите в параметрите
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на  инфекция  и  агрегатността  на  паразитите  от  7  находища  от  Атлантическото  към
Средиземноморското крайбрежие на Испания.

Във  връзка  с  търсенето  на  модели  и  възможни  механизми,  обясняващи
пространственото структуриране на паразитните популации, е обсъдена връзката между
пространствените модели на популациите и епидемиологичните модели и резултатите на
три големи бази данни (една от които е оригинална) за морски паразити. Предложена е
концепция за структурата на метапопулациите на морските паразити.

За  първи  път  е  приложена  нова  техника  за  моделиране  –  Random  Forests  към
използването  на  данни  за  паразитните  съобщества  като  биологични  маркери  за
дискриминация на рибни популации. Моделите на тази техника са сравнени с други два
алгоритъма,  прилагани  към  класификационни  проблеми,  при  което  прилаганата  нова
техника  за  моделиране  демонстрира  превъзходство  по  отношение  на  прецизността  на
класификация. Получените резултати показват, че Random Forests е обещаваща техника за
изследвания, основани на биологични маркери. Проучването допринася за развитието на
предиктивни класификационни модели при биологични системи.

Приложената  RF техника за изследване на ефекта на пространствени и времеви
вариации от малък мащаб върху генерирането на предсказващи класификационни модели
на базата на данни за паразитните съобщества на Boops boops показват, че RF е подходяща
техника  за  класификация  на  рибни  популации  на  немигриращи  риби,  а  също  така,че
генерираните предсказващи модели са силно повлияни от сезонните промени в състава и
структурата на съобществата. 

С  важен  приносен  характер  са  изследванията  на  паразитните  съобщества  като
биоиндикатори за ефекта от замърсяване на околната среда. Проучени са измененията в
състава и структурата на паразитните съобщества на морски риби Boops boops в две зони,
засегнати  от  петролния  разлив  след  катастрофата  на  танкера  „Престиж“  през  2001.
Проведено е и изследване на паразитните съобщества в  Mullus barbatus в условията на
градиент на  замърсяване на  морската  среда с  полихлорирани бифенили.  Проучванията
може  да  послужат  като  база  за  последващи  сравнения  и  оценка  на  влиянието  на
замърсители на околната среда.

Изследванията  на  трематодни  съобщества  в  междинни  гостоприемници  са
извършени  в  морски  и  сладководни  системи.  Проучвани  са  моделите  на  заразяване,
локализация и междувидова асоциация на микрофалидни трематодни ларви в  Gammarus
insensibilis  от  Поморийското  езеро,  които  са  обсъдени  в  контекста  на  хипотезата  за
манипулативния ефект на Microphallus papillorobustus  върху поведението на междинния
гостоприемник от средиземноморското крайбрежие на Франция. Установени са 4 вида и са
идентифицирани основните източници на хетерогенност, отговорни за наблюдаването на
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различни модели на заразяване, локализация и междувидова асоциация при българското и
френското изследване на Gammarus insensibilis.

Проучени  са  моделите  на  меланизация  (имунен  отговор  на  гостоприемника)  на
микрофалидни  трематодни  ларви  в  Gammarus  insensibilis от  Поморийското  езеро  и  са
предложени две хипотези за интерпретация на наблюдаваните модели: понижаването на
ефективността на меланизация с възрастта се дължи на начина на заразяване, водещ до
загуба на хемолимфа и монополизация на имунните ресурси за зарастване на раните; при
паразит-гостоприемникова  система  от  средиземноморското  крайбрежие  на  Франция,
имунният отговор е насочен към най-често срещания и най-обилен паразитен вид.

В контекста на хипотезата за индуцирана от паразита смъртност на гостоприемника
са проучени моделите на заразяване и агрегатност на птичия трематод  Cardiocephaloides
longicollis   в  неговия  основен  междинен  гостоприемник  в  Средиземно  море  Diplodus
annularis.  Високите  нива  на  заразяване  и  присъствието  на  млади  ларви  във  всички
размерни  групи  са  доказателство  за  ускорена  циркулация  на  паразитите  в  залива  на
Валенсия,  дължаща  се  на  антропогенно  влияние  –  нараснало  пространствено
припокриване на всички гостоприемници в жизнения цикъл на C. longicollis. 

За сладководни системи са направени проучвания на трематодните съобщества на
сладководните охлюви като първи междинни гостоприемници – Radix auricularia, Lymnaea
stagnalis и Planorbarius corneus в езерни екосистеми и рибарници в Германия и Чехия и са
предложени  три  хипотези  за  установените  значителни  различия  в  циркулацията  на
трематодите в проучваната система. Проучване на трематодните съобщества в  Lymnaea
stagnalis и Planorbarius corneus показва структурни различия: трематодните съобщества в
Lymnaea stagnalis са представени предимно от алогенни видове, използващи птици като
крайни  гостоприемници,  а  тези  в   Planorbarius  corneus съдържат  повече  видове,
използващи бозайници като крайни гостоприемници.

ОТРАЖЕНИЕ  НА  НАУЧНАТА  ПРОДУКЦИЯ  В  СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА
ЛИТЕРАТУРА

В приложената документация са представени данни за библиографските цитирания
на  публикационната  дейност  на  кандидата,  която включва  923 цитирания,  от  които  41
цитирания в чуждестранни монографии и книги и 719 в чуждестранни списания с импакт
фактор. За някои от публикациите се наблюдава висока степен на цитируемост (49, 39, 31,
27 пъти и други), което показва подчертан интерес на специалистите в това направление и
потвърждава кандидата като високо ценен и изграден научен изследовател.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въз основа на представената документация по конкурса и изложеното в рецензията
считам,  че  кандидатът  покрива  изискванията  на  чл.  24  от  Закона  за  развитието  на
академичния  състав  в  Република  България  и  Правилника  за  прилагането  му,  както  и
Правилника и препоръчителните критерии на БАН и на ИБЕИ – БАН. Доц.  д-р Анета
Костадинова  е  утвърден  и  търсен  специалист  с  ясно  обособен  научноизследователски
профил в  областта  на  паразитологията  и   хелминтологията,  с  авторитет сред научните
среди.  Налице  е  богат  опит  за  работа  в  екип,  компетенции  и  умения  за  оформяне  на
концепции, обработка на резултати и реализация на научни публикации, търсен и желан
партньор  на  специалисти  от  страната  и  чужбина  при  провеждането  на
научноизследователски задачи. Това ми дава основание да дам  положителна оценка за
избор на „Професор“ на доц. д-р Анета Кирилова Костадинова.

Предлагам на почитаемото Научно жури да гласува предложение до Научния
съвет на ИБЕИ – БАН да избере доц. д-р Анета Кирилова Костадинова за „Професор“
по 4.3 Биологически науки, специалност Паразитология и хелминтология за нуждите
на  секция  „Биоразнообразие  и  екология  на  паразитите“,  отдел  „Животинско
разнообразие  и  ресурси“  на  Института  по  биоразнообразие  и  екосистемни
изследвания на БАН.

19.06.2018 год.                                          Рецензент:

София                                                    (Проф. М. Шишиньова)

 

10


