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Общи данни за кариерното и тематичното развитие на кандидата

Като  единствен  кандидат  в  обявения  конкурс  участва  доц.  д-р  Анета  Кирилова

Костадинова  от секция  “Биоразнообразие  и  екология  на  паразитите”.  Кандидатката  е

завършила Биологическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

през 1980 г. От 1984 г. до 1996 г. работи в Централната лаборатория по хелминтология и

Института  по екология  като  специалист–биолог  и  научен  сътрудник  ІІІ  степен,  а  през

периода 1996-2010 г. – като научен сътрудник ІІ-I степен в Централната лаборатория по

екология.  През  2010  г.  получава  научното  звание  „Доцент”  в  секция  „Биологично

разнообразие и екология на паразитите“ в ИБЕИ, БАН. Освен това е работила като гост-

изследовател (Visiting Research Fellow) (2002-2005 г.) и експерт изследовател (Experienced

Research Fellow) (2007-208 г.) в Университета във Валенсия, а през периода 2008-2018 г. –

като изследовател в Института по паразитология в Чешкe Будьовицe, Чехия.

Доц. Костадинова е главен редактор на списанията  Systematic Parasitology и  Parasites

&  Vectors от 2012 г. и 2016 г., съответно. Била е също така редактор на списание  Folia

Parasitologica (2012-2015 г.) и секция Parasites & Vectors (2015 г.).

Основни направления в изследователската работа на кандидата и най-важни научни
приноси по всяко от тях

Описание на представените научни трудове

Доц. Костадинова е представила списък със 134 научни труда, от които по предходни

конкурси и процедури са автореферат на дисертационния труд за получаване на научната

степен „Кандидат на биологическите науки”, 6 статии по дисертацията (№№ 1. 1-7) и 27

научни труда от предишната хабилитация за „Доцент” (№№ 2. 8-34); от тях 22 са научни

статии и 5 са глави от книги, публикувани в чужбина. Останалите 100 научни труда са по

настоящия конкурс (№№ 3. 35-134). Те се разпределят, както следва: 

 4 глави от книги, публикувани в чужбина;
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 4 рецензии на книги;

 92 научни статии, публикувани в специализирани научни списания, като 91 от тях са

публикувани  в  18  престижни  международни  научни  списания  с  импакт  фактор

(Systematic  Parasitology,  Parasitology,  Parasitology  International,  Parasites &  Vectors,

International  Journal  for  Parasitology,  Trend  in  Parasitology,  Parasitology  Research,

Marine  Pollution  Bulletin,  Environmental  Pollution, Folia  Parasitologica,  Acta

Parasitologica, Helminthologia, Journal of Veterinary Medicine и др.).

Кандидатката  е  взела  участие  в  61  национални  и  международни  научни  изяви  с

отпечатани резюмета на научни доклади и постери, 55 от които са на конгреси в чужбина. 

Представен е списък с 933 цитирания върху 106 от научните трудове на кандидатката,

от които 721 са цитирани в списания с импакт фактор.

Проучванията са проведени в няколко основни направления, а именно:

Направление  I.  Проучвания,  свързани  със  систематиката,  таксономията  и
филогенията на дигенетични паразити по риби и птици. 

По-важни оригинални научни и научно-приложни приноси в направлението:

 Надсемейство Echinostomatoidea (семейства Echinostomatidae и Psilostomatidae

- Като продължение на предишните проучвания на кандидатката върху надсемейство

Echinostomatoidea е изготвена класификационна система на надсемейството, базирана на

сравнителната  морфология  и  е  предложен  ключ  за  определяне  на  8–те  семействата,

включени в състава на надсемейството.

-  Използвайки  методите  на  молекулярната  филогения  е  ревизирана  предишната

концепция  за  състава  и  структурата  на  надсемейството.  За  първи  път  е  проведено

изчерпателно проучване, основаващо се на молекулярни данни за 80 вида, принадлежащи

към  40  рода  и  5  семейства.  Формулирана  е  нова  филогенетична  класификация  на

надсемейството,  като  са  направени  редица  систематични  и  номенклатурни  промени.

Прецизирани са съставът, структурата и диагнозата на сем. Echinostomatidae (sensu stricto),

както  и  на  новообособените  семейства  (Echinochasmidae,  Himasthlidae  и

Caballerotrematidae).

- На  базата  на  морфологични  и  молекулярни  данни  са  предложени  4  нови  рода  в

семейство  Psilostomatidae:  род  Neopsilotrema  с  3  нови  вида  (N. affine,  N. lacotae  и N.

lisitsynae - паразити  на  патици  от  САЩ  и  Украйна,  съответно),  род  Byrdtrema,  род

Longisaccus и род Macracetabulum с по един нов вид (B. sponsae, L. elvirae и M. albeolae) от

патици в САЩ. Направен е преглед на родовете в семейството и е предложен ключ за

тяхното определяне.

2



-  На  основата  на  интегрирани  молекулярни,  морфологични  и  екологични  данни  е

ревизирана  таксономичната  структура  на  групата  ‘revolutum’  на  род  Echinostoma въз

основа на нови материали от Европа, като e направен критичен анализ на съществуващите

секвенции.  За  първи  път  са  генерирани  секвенции  за  европейските  представители  на

групата  ‘revolutum’  на  Echinostoma и  за  видове  от  други  близкородствени  родове  с

космополитно  разпространение.  Филогенетичните  анализи  разкриват  голямо  видово

разнообразие в групата ‘revolutum’ в световен мащаб -  17 генетично обособени линии.  В

Европа са установени 6 вида, включително новия вид E. nasincovae и Echinostomа IG a sp.

-  вероятно  нов  вид.  Изготвен  е  ключ  за  идентифициране  на  европейските  видовете

(възрастни и церкарии) от групата ‘revolutum’ на  Echinostoma.  Създадена е голяма база

данни (морфологични и генетични) за ларвните и възрастни стадии на Echinostoma spp. 

-  Чрез  прилагане  на интегриран подход към идентификацията  на  ларвни стадии на

трематоди и на  митохондриалния  ген  nad1 като  баркодинг  маркер  е  разкрит  жизнения

цикъл на Petasiger islandicus в Исландия и е изготвен ключ за определяне на церкариите на

Petasiger spp.

 Надсемейство Hemiuroidea (семейства Derogenidae, Hemiuridae)

- Описани са три нови вида от род Magnibursatus (M. bartolii, M. minutus и M. barretti)

от  риби  от  Българското  черноморското  крайбрежие  и  от  Атлантическото  и

Средиземноморско крайбрежие на Испания. Представен е ключ за определяне на видовете

на род Magnibursatus. 

- Извършена е ревизия на род Saturnius (Bunocotylinae, Hemiuridaе). Описани са 4 нови

вида  в  рода  (S.  minutus,  S.  dimitrovi, S.  overstreeti  и S.  gibsoni),  като  са  използвани

многомерни морфометрични анализи, както и молекулярни методи за разграничаване на

тези  видове.  Прецизирана  е  родовата  диагноза  и  е  изготвен  ключ  за  определяне  на

видовете на рода.

- Въз основа на морфологични и молекулярни данни е обособен новият род Robinia (с

нов вид R.  aurata, паразит на кефалови риби от Испания) като трети род в подсемейство

Bunocotylinae. Предложена е филогенетична хипотеза за класификацията на надсемейство

Hemiuroidea.  Молекулните  анализи  подкрепят  самостоятелния  статус  на  новия  род  и

подсемейство  Bunocotylinae,  както  и  монофилията  на  надсемейство  Hemiuroidea.  По-

нататъшно  развитие  на  хипотезата  за  филогенетичните  отношения  в  надсемейство

Hemiuroidea  е  проведено  на  базата  на  допълнителни оригинални  секвенции за  видове,

паразитиращи по риби в Средиземно море и Антарктика.

 Надсемейство Haploporoidea (Семейство Haploporidae) 
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-  Ревизирани  са  5  рода  от  подсемейство  Haploporinae  (Haploporus,  Dicrogaster

Lecithobotrys,  Forticulcita и  Saccocoelium).  Ревизирана  е  родовата  им  диагноза  и  са

изработени  ключове  за  определяне  на  видовете.  Особени  са  3  нови  за  науката  рода:

Pseudolecithobotrys и Pseudodicrogaster за видове трематоди, прехвърлени от други родове

и  род  Ragaia с  новия  вид  R.  lizae,  паразит  на  кефалови  риби  от  Средиземноморското

крайбрежие  на  Испания.  Описани  са  нови  видове  в  род  Saccocoelium (S.  cephali и S.

currani). Разработен е ключ за определяне на родовете в подсемейство Haploporinae.

-  Въз  основа  на  комбиниран  молекулярен  и  морфологичен  подход  е  разрешен

таксономичния статус  на  Saccocoelium spp.,  паразити на симпатрични видове кефалови

риби от  Средиземно  море.  Комбинираният  анализ  показва  наличие  на  ‘скрито’ видово

богатство – описан е нов вид (S. brayi).

- За първи път на базата на молекулярни данни е направена оценка на таксономичната

структура  на  семейство  Haploporidae,  базирана  на  сравнителната  морфология  и на

филогенетичните връзки на родово ниво на подсемейство Haploporinae.  Молекулярните

анализи  доказват  тясна  връзка  на  семейство  Haploporidae  с  Atractotrematidae,  както  и

позицията  на  Ragaia в  рамките  на  Haploporinaе.  Обособено  е  ново  подсемейство

Forticulcitinae  за  род  Forticulcita.  Разработената  съвременна  таксономична  система  на

подсемейство  Haploporinae  е  от  значение  за  проучванията  на  моделите  на  паразитно

разнообразие на кефаловите риби, както и за таксономията на семейство Haploporidae.

 Надсемейство Allocreadioidea (Семейство Opecoelidae)

-  Проучено  е  видовото  разнообразие  на  род  Macvicaria,  като  са  използвани

интегрирани  морфологични  и  молекулярни  данни  за  материали,  събрани  от  риби  и

мекотели  от  Средиземно  море  и  риби  от  Антарктида.  Характеризирани  са  8

средиземноморски вида, включително и три нови вида (M. maamouriae,  M. bartolii и  M.

gibsoni). В резултат на проведените филогенетични анализи са разкрити два комплекса от

морфологично  и  генетично  сходни  видове,  означени  като  ‘crassigula’  и  ‘obovata’.

Предложена  е  филогенетична  хипотеза  за  отношенията  в  семейство  Opecoelidae,

основаваща се на 28S  секвенции за 28 вида от 16 рода,  включващи нови секвенции за

антарктическите  изолати  на  род  Macvicaria.  Филогенетичният  анализ  подкрепя

полифилитичния  характер  на  Macvicaria,  както  и  по-ускорената  еволюция  на

антарктическите видове.

 Надсемейство Diplostomoidea (Семейство Diplostomidae)

-На  базата  на  интегрирани  морфологични  и  молекулярни  подходи  е  проведено

мащабно проучване върху всички стадии от жизнения цикъл на видове от род Diplostomus

от  различни  части  на  Европа:  Централна  (Германия),  Северна  (Исландия)  и  Южна
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(Испания).  Проведените анализи характеризират общо 29 молекулярно характеризирани

вида и генетични линии на рода, включително и три комплекса от генетично разграничени

линии  “Diplostomum mergi”,  “Diplostomum baeri” и  “Diplostomum huronense”,  като 2  от

определените видове (D. spathaceum и D. pseudospathaceum) и 14 от линиите произхождат

от Европа. В резултат на детайлно проучване на церкариите, една от лините на комплекса

“Diplostomum mergi” е определена като D. parviventosum. Установено е сравнително високо

видово богатство на рода в Исландия – 6 вида, 5 от които молекулярно характеризирани

при  настоящите  проучвания,  като  са  описани  ларвни  стадии  при  всички  установени

видове. Характеризирани са митохондриалните геноми на  Diplostomum spathaceum и  D.

pseudospathaceum.

- За първи път е проведено сравнително морфологично и молекулярно проучване върху

4 вида трематоди от Европа: Posthodiplostomum brevicaudatum (метацеркарии) от България

и Чехия, P. centrarchi (метацеркарии) от България и Словакия и възрастни от Испания, P.

cuticola (церкарии) от Литва и  Ornithodiplostomum scardinii (метацеркарии) от Чехия. За

първи път са публикуваните секвенции са представителите на двата рода вот Палеарктика.

Получените молекулни данни дават възможност за надеждно диференциране на ларвите

на тези видове в междинните гостоприемници – охлюви и риби. 

 Надсемейство Plagiorchioidea (Семейство Plagiorchiidae)

-  За  първи  път  е  проведено  проучване  с  прилагане  на  cox1  “баркодиране”  върху

разнообразието  на  ларвни  стадии  от  род  Plagiorchis от  5  сладководните  екосистеми  в

Централна  Европа  (Чехия  и  Словакия).  Разкрити  са  5  морфологично  хомогенни  и

генетично диференцирани линии в Lymnaea stagnalis и Radix auricularia. Изготвен е ключ

за определяне на церкариите на Plagiorchis spp.

- На базата на установените молекулярни база данни за трематоди в Европа, за първи e

направена  оценка,  относно  разнообразието,  жизнените  цикли,  циркулацията  и

асоциациите с крайния гостоприемник на трематоди от субарктическото езеро Такватн в

Норвегия.  Проведените филогенетични анализи (cox1 и/или  nad1, 28S) показват  високо

видово  разнообразие  –  24  вида/генетични  линии,  принадлежащи  към  6  семейства

(Allocreadiidae,  Diplostomidae,  Plagiorchiidae,  Schistosomatidae  и  Strigeidae),  както  и

уникалността на трематодни съобщества на суб-арктическите и арктическите екосистеми.

В заключение към приносите в това направление, общо 51 таксона са обосновани в

публикациите на доц. Костадинова: едно семейство, 8 рода и 42 нови за науката вида (41

вида трематоди и 1 вид нематод, от които 38 вида трематоди са по настоящия конкурс) са

описани по материали от 23 вида морски риби и 18 вида птици.
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Направление II. Проучвания, свързани с изучаване на морфологията и фауната на
паразитите

По-важни оригинални научни и научно-приложни приноси в направлението:

-  С  методите  на  сравнителната  морфология,  както  и  използване  на  молекулярни

методи, включително и използването на филогенетични анализи е проучена морфологията

и са допълнени данните за изменчивостта на 58 вида трематоди (28 вида по птици и 30

вида – по риби). При по-голяма част от тези проучвания са проведени и ревизии на родово

ниво (Magnibursatus, Lomasoma, Petasiger, Petagifer…).

- За първи път са проведени редица обстойни проучвания върху фауната на паразити,

главно трематоди, чийто резултати са публикувани в няколко обзорни работи:

 Изчерпателни списъци на многоклетъчните паразити на 3 вида морски риби (Boops

boops, Liza haematocheila и Sardina pilchardus);

 сравнителен анализ на регионалните паразитни фауни на треската Gadus morhua в

6  географски  района  на  североизточен  Атлантически  Океан.  Данните,  относно

разпространението  на  паразитите  биха  могли  да  се  използват  при  бъдещи

проучвания върху ефекта на глобалните климатични промени в дадените региони;

 обзорна  работа  върху  съвременните  познания  за  появата,  разпространението  и

епидемиологията на птичи шистозоми, причинители на ”swimmer itch” в Европа;

  обзор върху видовото богатство на трематоди по риби от Средиземно море, като е

актуализирана базата данни на Природонаучния Музей в Лондон;

 обзор  върху  видовото  разнообразие  на  трематоди  в  междинните  им

гостоприемници (охлюви и риби) от сладководни екосистеми в Европа.

Направление  III. Проучвания,  свързани  с  изучаване  екологията  на  паразитните
съобщества

По-важни оригинални научни и научно-приложни приноси в направлението:

-  Във  връзка  с  проучванията  върху  паразитните  съобщества  на  средиземноморския

спарид  Boops boops е  проучен  моделът  на  състава  и  структурата  на  паразитните  му

съобщества,  както  и  зависимостта  на  състава  и  структурата  на  тези  съобщества  от

географската  и  регионална  отдалеченост  при  две  пространствени  скали  (локални

паразитни  фауни  и  компонентни  съобщества)  и  използване  на  количествени  данни  на

нивото на паразитните инфрасъобщества. Основавайки се на голяма извадка за 20 широко

разпространени  вида  в  паразитните  съобщества  на  B. boops от  (7  находища  на

Атлантичeското и Средиземноморско крайбрежие на Испания), за първи път са проучени

при паразитите макроекологичните модели  ‘abundance-occupancy’ и ‘abundance-variance’,

отразяващи основите на структурирането на разпространението на видовете паразити. 
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- Предложена е концепция за структурата на метапопулациите на морските паразити,

отнасяща  се  до  континуума  на  демографската  свързаност  между  локалните  паразитни

популации и способността за разпространени на паразитите. 

-  Съществени  приноси,  произтичащи  от  проучванията  на  кандидатката  в  това

направление  са  свързани с  приложението  на  нови  техники  за  моделиране  на  данни за

паразитните съобщества:

 техника  за супервизирано  еволюционно програмиране (генетично  програмиране)

при  решаване  на  проблеми в  областта  на  природните  науки,  като  за  първи  път

приложението  на  тази  техника  е  илюстрирана  при използване  на  паразитите  на

Mullus sermuletus като биологични маркери и софтуера Gmax-bio TM;

 техника  Random Forest  –  за  първи  път  е  приложена  за  използване  на  данни  за

паразитните съобщества като биологични маркери за дискриминация на рибните

популации.

- Изследвани са модели на паразитна меланизация, както и на заразяване, локализация

и  междувидова  асоциация  с  микрофалидни  ларви  на  Gammarus  insensibilis от

Поморийското  езеро.  Обсъжданията  на  моделите  са  основани  на  хипотези  за

манипулативния ефект на  Microphallus papillorobustus  върху поведението на междинния

гостоприемник, както и на такива, свързани с оцеляване на гостоприемника. 

- Проведени са серия от проучвания върху трематодните съобщества на ниво първи

междинен гостоприемник от сладководни екосистеми (Германия и Чехия).

Значимост на получените резултати, доказана с цитирания, публикации в престижни
списания, награди, членство в международни и национални научни органи и др.

Основните  научни  приноси  на  доц.  Костадинова  са  свързани  с  изучаване  на

морфологията,  таксономията,  систематиката  и  филогения  на  дигенетични  паразити  по

птици и риби. Големият брой публикувани номенклатурни актове (51: 1 семейство, 8 рода

и  42  нови  за  науката  вида)  са  доказателство  за  това.  Друга  част  от  проучванията  на

кандидатката  касаят  изучаване  екологията  на  паразитни  съобщества  (предимно

трематодни съобщества) на риби и птици – моделно проучване на трематодни съобщества

в крайните и междинни гостоприемници, както и нови техники за моделиране на данни за

паразитните съобщества.

Наред с научната си насоченост, голяма част от приносите имат и практическа такава и

са от изключително значение за ветеринарната (състояние и здравен статус на стопанско

значими видови риби и птици), хуманната медицина, опазване на околната среда.

Резултатите  от  научните  проучвания  на  кандидатката  са  публикувани  в  голям брой

глави от книги и оригинални статии, като почти всички - в престижни списания с импакт

7



фактор.  Освен това за значимостта на получените резултати свидетелстват и намерените

голям брой цитирания върху научните трудове (933, като 721  от тях са в международни

списания с импакт фактор). 

Демонстрирани  умения  или  заложби  за  ръководене  на  научни  изследвания
(ръководство на проекти, привлечено външно финансиране и др.);

Доцент Костадинова е взела участие в разработването на 22 научни проекта. Била е

ръководител на 9 научни проекта: 1 проект, финансиран от ФНИ (1993-1997), 1 проект по

двустранна спогодба между БАН и Украинската Академия на Науките (1997-2000), проект,

финансиран от NATO-Royal Society (1997-1997), 2 проекта,  финансирани от Systematics

Association UK and Professor & Mrs E.E. Edwards Bequest Fund, University of Wales, UK

(1998-1999;  1999-200),  1  проект,  финансиран  от  Университета  на  Валенсия  и

Министерството на културата,  образованието и спорта  на Испания (2002-2004),  проект,

финасиран  по  европейската  програма  SYNTHESYS  (2005),  1  проект,  финансиран  от

INTAS – ръководител на българския екип (2004-2008) и 1 проект, финансиран от Biofresh

Contingency Fund (2012-2014). Също така е взела участие в разработването на 2 научни

проекта, финансирани от Комитета за Наука и Съвета за Висше образование, съответно

(1986-1990); 4 проекта, финансирани от ФНИ (1991-1994; 1992-1996; 1994-1998 и 1994-

1999);  1  проект,  финансиран  от  Университета  на  Валенсия  (2007-2008);  също  така  1

проект,  финансиран  от  Автономния  Университет  на  Барселона  и  Университета  на

Валенсия (2011-2013) и 4 научни проекта,  финансирани от Чешката фондация за наука.

Участвала е и като консултант по раздела за трематоди в проекта Fauna Europaea (2004).

Всичко това по безспорен начин доказва, че доц. Костадинова притежава необходимите

умения да организира и ръководи научни изследвания.

Мотивиран отговор на въпроса доколко кандидатът има ясно очертан профил на
научноизследователската работа

Тематиката  на  научните  трудове  на  доц.  Костадинова  ясно  очертават  профила  на

научно изследователската  й работа.  Всички научни публикации попадат са областта на

научната  специалност  „Паразитология  и  хелминтология".  Доц.  Костадинова  е  изграден

изследовател – таксоном, използващ морфологични и молекулярни подходи в изучаване на

трематодите по птици и риби. Част от публикуваните трудове разкриват д-р Костадинова и

като еколог, изучаващ паразитните популации и съобщества на риби и птици.

Роля  на  кандидата  за  обучението  на  млади  научни  кадри  и  прeподавателска
активност
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Доц. Костадинова е била научен ръководител на 5-ма успешно защитили докторанти:

Ана Перез дел Олмо (2008) и Изабел Бласко-Коста (2009) от Университета на Валенсия,

Испания;  Мирослава  Солданова  (2011)  и  Симона Георгиева  (2015) от  Университета  на

Южна  Бохемия  & Института  по  паразитология  на  Чешката  Република  и  Доуниазед

Марзоуг Ер Шайках (2012) от Университета Сения в Оран (Алжир). 

Д-р  Костадинова  е  извела  пълен  курс  от  лекции  и  семинари  по  дисциплината

“Статистически  методи  в  съвременната  паразитология”  -  специализиран  курс  в

Биологически факултет на ПУ "Паисий Хилендарски" (1998/1999 и 1999/2000).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Както  споменах  по-горе,  доц.  Костадинова  е  изграден  учен  в  областта  на

молекулярната  таксономия  и  екология  на  трематоди  по  птици  и  риби.  Научната  й

продукция се отличава с високо качество и прецизност, доказани чрез публикуването й в

голям брой водещи специализирани издания, както и големия брой цитирания върху тях.

Кандидатката отговаря на основните научни критериите на Научния съвет при ИБЕИ –

БАН, а някои от тях значително превишава. Тя притежава образователната и научна степен

„Доктор”; представила е 134 научни труда, от които 100 след хабилитацията за доцент; от

тях 92 са публикувани в международни списания с импакт фактор. Научните й трудове са

цитирани 933 пъти, като 721 от тях са в международни списания с импакт фактор.

Доказаните  качества  на  кандидатката  като  изследовател,  заедно  с  резултатите  от

педагогическата  й  активност,  ми  дават  пълно  основание  да  предложа  на  почитаемите

членове на Научното жури да гласуват за избиране на доц. Анета Кирилова Костадинова за

професор  по  научната  специалност  “Паразитология  и  хелминтология”  в  отдел

„Животинско биоразнообразие и ресурси” на ИБЕИ при БАН.

27.06.2018 г. Рецензент:......................................

гр. Ст. Загора    (доц. д-р Зл. Димитрова)
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