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Входящ № 634-НО-05-06/02.07.2018 г. 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

по конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” по направление 

“Биологични науки” – специалност “Паразитология и хелминтология” за нуждите 

на секция “Биоразнообразие и екология на паразитите”, отдел "Животинско 

разнообразие и ресурси" на ИБЕИ – БАН 

Кандидат: доц. д-р Анета Костадинова 

Рецензент: проф. д.б.н. Бойко Б. Георгиев, ИБЕИ – БАН 

 

На обявения конкурс (ДВ, бр. 20/06.03.2018 г.) за професор по паразитология и 

хелминтология към секция “Биоразнообразие и екология на паразитите” към ИБЕИ – 

БАН се е явила като единствен кандидат д-р Анета Костадинова, понастоящем доцент в 

същата секция. 

Преди да пристъпя към оценката на представената за участие в конкурса 

продукция от 134 публикации, държа да отбележа, че в три статии сме съавтори с д-р 

Костадинова (№ 42 – 2003 г., № 122 – 2017 г. и № 130 – 2014 г.). Съдържанието на тези 

съвместни публикации няма да бъде оценявано в настоящата рецензия. 

1. Общи данни за кариерното и тематичното развитие на кандидата 

Анета Костадинова е родена на 1 октомври 1957 г. в с. Дриново, Търговищка 

област. През детските си години живее в гр. Велико Търново, където завършва средно 

образование. През 1980 г. завършва специалност “Биология” в СУ “Св. Кл. Охридски”, 

като защитава дипломна работа в областта на експерименталната ентомология и 

придобива квалификация “Биолог–еколог”. От 1984 г. постъпва на работа като биолог 

(и впоследствие като научен сътрудник) в секция “Фауна и морфология на 

хелминтите”, където работи под ръководството на проф. Т. Генов върху видовия 

състав, таксономията и жизнените цикли на трематодите по птици. През 1994 г. 

защитава дисертационен труд на тема "Трематоди и трематодни съобщества на 

рибоядните птици по Българското черноморско крайбрежие", който, освен подробно 

фаунистично и таксономично проучване, е също и пионерно изследване за България в 
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областта на екологията на паразитните съобщества. През 1995-1996 г., в хода на 

структурната реформа в БАН, д-р Костадинова преминава на работа заедно с 

изследователската група на проф. Генов към Централната лаборатория по обща 

екология при БАН, където продължава изследвания в същите направления и се 

хабилитира през 2001 г. 

Костадинова е специализирала в Москва по таксономия на трематодите при 

проф. А. А. Шигин (Хелминтологична лаборатория на АН СССР – ГЕЛАН, 1990 г.), в 

Ексетер, Великобритания, по екология на паразитните съобщества при проф. Клайв 

Кенеди (1991-1992 г., със стипендия на Британския съвет), в Природонаучния музей в 

Лондон по таксономия на трематодите при д-р Дейвид Гибсън (с грант от НАТО и 

Кралското дружество, 1997-1998 г.) и двукратно в Института по биоразнообразие към 

Университета на Валенсия (2002-2005 г. и 2007-2008 г., със стипендия па програмата 

Мария Кюри).  

От 2008 до 2017 г. д-р Костадинова е поканена да работи като изследовател в 

Института по паразитология на Чешката академия на науките във връзка с 

реализирането на проект за изграждане на международен център за върхови научни 

постижения в областта на ихтиопаразитологията, където продължава работата си в 

областта на таксономията и екологията на трематодите и техните съобщества. 

2. Основни направления в изследователската работа на кандидата и най-важни 

научни приноси 

Изследователската работа на д-р А. Костадинова се характеризира с 

разработката на две свързани научни направления: (1) изучаване на разнообразието 

(систематика, таксономия, филогения, фауна, морфология и жизнени цикли) на 

паразитите, най-вече на трематоди и (2) екологията на съобществата на паразити по 

гръбначните животни. По всяко от тези направления кандидатката е реализирала 

интензивна и продуктивна изследователска програма. 

По първото направление д-р Костадинова е направила съществени приноси към 

таксономията на няколко групи хелминти, най-вече трематоди. Нейните таксономични 

изследвания се характеризират със следните съществени особености: 

- Те са основани на обилен материал, както събиран от нея, така и предоставен от 

други изследователи или научни колекции. 
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- Таксоните са разгледани в тяхната цялост и, в много случаи, на основата на 

материали с широк географски обхват, произхождащи от различни райони на 

света. 

- Таксономичните решения на д-р Костадинова се основават на прецизна и 

задълбочена морфологична разработка, много често съпроводена и с проучвания 

върху жизнения цикъл на съответните видове и с характеризиране както на 

възрастните, така и на ларвните стадии на паразитите. 

- През последното десетилетие изследванията включват системно и молекулярни 

методи при решаването на въпроси, свързани с видовата диференциация, 

идентификацията и филогенетичните отношения между различни таксони 

паразити. 

По моя преценка, сред по-значимите таксономични разработки на Костадинова 

са следните: 

- Цялостна съвременна концепция за таксономията и филогенията на 

надсемейство Echinostomatoidea. 

- Филогенетична хипотеза за надсемейство Hemiuroidea. 

- Разработка на нова класификация за семейство Haploporidae. 

- Откриването на едно ново семейство, 8 нови рода и 40 нови вида трематоди. 

- Значително развитие на представите за видовото разнообразие и 

класификацията на родове трематоди от семействата Echinostomatidae, 

Hemiuridae, Opecoelidae, Diplostomidae и др. 

- Разработка на комбиниран подход за характеризиране на видовото разнообразие 

на трематодите в сладководни и морски местообитания на основата на 

морфологични и молекулярни данни. Този подход е особено перспективен при 

характеризиране на видовия състав на ларвните форми, а също и при изучаване 

на жизнените цикли. Той позволява установяване на принадлежността към един 

вид на възрастни паразити и ларвни форми в междинни и резервоарни 

гостоприемници и в околната среда. 

Посочените таксономични приноси са оригинални в съществената си част. 

Тяхната стойност за науката може да бъде определена като предложение на нови 
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хипотези (таксономични и филогенетични) и натрупване на нови емпирични данни за 

биоразнообразието. 

За второто направление – екологията на съобществата на паразити – считам за 

важно да отбележа, че Костадинова и един от малкото изследователи в тази област, 

чийто анализи са стъпили на надеждно разработен от таксономична гледна точка 

материал, което повишава тяхната обективност и достоверност. 

За по-значими нейни екологични разработки считам следните: 

- Разработената макроекологична рамка на структуриране на паразитните 

съобщества в средиземноморската гопа (Boops boops). 

- Промените в структурата на паразитните съобщества в средиземноморската гопа 

(Boops boops) в райони със силно замърсяване с нефтопродукти. 

- Изследване на моделите на меланизация и междувидовите отношения на 

микрофалидните трематоди в техния втори междинен гостоприемник 

(амфиподно ракообразно), изпълнено на примера на Поморийското езеро. 

- Адаптиране на нови подходи за анализ на паразитните съобщества – “генетично 

програмиране”, Random Forest и др. 

Тези изследвания имат пионерно значение. Както се вижда от данните за 

тяхното цитиране от други автори, те могат да бъдат определени като значими стъпки в 

разкриване на факторите, отговорни за структуриране на паразитните съобщества в 

различни пространствени и времеви скали, а също и при различни антропогенни 

въздействия. Някои от тях могат да бъдат определени и като важен принос в развитието 

на концептуалния и методичния апарат в синекологията на паразитите в глобален 

мащаб. 

Приемам изцяло справката за научните приноси, представена от кандидата. 

Намирам я за обективна и отразяваща пълно разностранната и плодотворна дейност на 

д-р А. Костадинова. 

3. Доказателства за значимостта на проведените изследвания 

Д-р Костадинова е представила списък на 923 цитирания, от които 41 в 

чуждестранни монографии и книги и 719 в международни и чуждестранни списания с 

импакт фактор. Според базата-данни на WoS, нейният H-индекс е 19, което я поставя 

сред най-изявените български изследователи по този показател.  
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От нейните статии, 111 са публикувани в списания с импакт фактор, основно в 

областта на паразитологията, но също и в областта на екологията и зоологията. Нейни 

трудове са намерили място в Trends in Parasitology (IF 2017=7.929), Environmental 

Pollution (IF 2017=4.358), Journal of Biogeography (IF 2017=4.154), Parasites & Vectors (IF 

2017=3.163), International Journal for Parasitology (IF 2017=3.078) и други престижни 

списания. Разбира се, предвид основния профил на научните изследвания на кандидата, 

най-голям брой статии (55) е публикувала в специализираното международно списание 

по таксономия на паразитите – Systematic Parasitology. Заслужава да се отбележат и 

главите в книги, публикувани от Cambridge University Press, Springer, CABI, Kluwer и 

други международни издателства. 

Анета Костадинова е представила 61 доклада на международни научни форуми, 

включително на световни (ICOPA) и европейски (EMOP) конгреси по паразитология, 

международни конгреси по ихтиопаразитология и др. 

Голямо признание за работата на д-р Костадинова като изследовател и по-

специално за опита й на публикуващ автор е нейното избиране за главен редактор на 

две международни списания – Parasites & Vectors (Q1 – Parasitology) и Systematic 

Parasitology (Q3 – Parasitology), и двете издания на Springer. 

4. Най-значими научно-приложни постижения 

Научното творчество на д-р Костадинова е насочено преди всичко към 

фундаментални научни изследвания в областта на биоразнообразието и екологията на 

паразитите. Макар в нейните разработки да няма такива, които да са довели до 

внедряване или пряк икономически ефект, това не означава, че те са откъснати от 

нуждите на практиката. Бих посочил като особено значими за ветеринарната медицина 

и санитарната оценка на риболовните ресурси нейните идентификационни ключове на 

трематоди от птици, поместени в издание, което сега е част от настолната литература 

на всяка ветеринарна диагностична лаборатория. Подобна оценка заслужават и 

ревизиите на семействата Haploporidae и Hemiuridae, също включващи често срещани и 

широко разпространени паразити на рибите. Тези разработки създават съвременната 

научна основа за идентифицирането на паразитни червеи с голямо значение за 

съвременната икономика и здравеопазване. 
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5. Демонстрирани умения или заложби за ръководене на научни изследвания 

Д-р А. Костадинова има значителен опит като ръководител и участник в 

национални и международни научни проекти. Била е участник в 14 изследователски 

проекта и ръководител (или ръководител на работен пакет) на 7 проекта с външно 

финансиране. По мои лични наблюдения, за ЦЛОЕ имаше голямо значение проектът 

изучаване на паразитите на местните и инвазивните видове кефалови риби по 

програмата ИНТАС, който в труден от финансова точка момент осигури финансиране 

за насочени и плодотворни научни изследвания. 

6. Профил на научноизследователската работа 

Кандидатът има ясно очертан профил на научноизследователската работа. Д-р 

Костадинова е изявен паразитолог-хелминтолог с международна известност – 

специалист по таксономия и екология на паразитните червеи (най-вече на трематодите), 

като в работата си прилага морфологични, фаунистични, експериментални, 

молекулярно-генетични и филогенетични методи. Има и съществени приноси в 

изучаването на екологията на хелминтните съобщества, които също са добре известни 

на международната научна общност. 

7. Роля на кандидата за обучението на млади научни кадри 

Д-р Костадинова е опитен ментор на млади научни кадри. Била е научен 

ръководител на 5 докторанта – в България (д-р Пламен Панков), Испания и Чехия. 

Нейни бивши дипломанти са д-р Соня Шукерова, сега преподавател по екология в 

Аграрния университет – Пловдив, д-р Радка Мавродиева, сега изследовател в 

Института по океанология – Варна, и д-р Симона Георгиева, впоследствие неин 

докторант в Чехия, понастоящем изследовател в Университета на Валенсия. Имам 

също лични впечатления от бившите й докторанти в Испания Ana Pérez-del Olmo и 

Isabel Blasco-Costa – сега утвърдени специалисти в с международен авторитет в 

съответната научна област. 

Аз също, в работата си по обучението на млади научни кадри, съм се възползвал 

от нейната отзивчивост, като съм се обръщал към нея с молба да въведе мои 

докторанти (Гергана Василева, Диян Георгиев) в концептуалния и методичния апарат 

на съответни цикли от изследвания по проблеми, по които имам ограничена 

подготовка. Нейното участие в тези случаи беше от решаващо значение за пълнотата и 

равнището на изследванията на докторантите. 
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8. Лични впечатления от кандидата 

Познанството ни с Анета Костадинова датира от 1977 г. – от студентските ни 

години в Биологическия факултет на СУ, когато тя беше отлична студентка и 

ентусиазиран млад изследовател. От 1984 г. работим заедно в една изследователска 

група, като ни свързват съвместни теренни изследвания, лабораторна работа и поделяне 

на общо работно помещение. Познавам я като амбициозен и отдаден на работата 

изследовател, с високи изисквания към съавторите си, но и с висока самовзискателност. 

Тя е отзивчива към по-младите колеги и е готова да предаде опита и знанията си. 

Заключение 

Д-р Анета Костадинова е водещ специалист по таксономия на трематодите в 

международен мащаб и един от изявените съвременни изследователи в областта на 

екологията на паразитните съобщества. Тя е продуктивен изследовател, има значителен 

международен опит и известност, владее богат методичен апарат и е успешен ментор 

на млади учени. Главен редактор е на две от най-авторитетните научни списания в 

областта на паразитологията. 

Ще бъде висока чест за секция “Биоразнообразие и екология на паразитите” д-р 

Анета Костадинова да работи като професор към нея. 

На основата на изложеното, препоръчвам на научното жури да подкрепи избора 

на д-р Анета Кирилова Костадинова за професор по паразитология и хелминтология 

към секция “Биоразнообразие и екология на паразитите”, ИБЕИ – БАН. 

2 юли 2018 г. 

Рецензент: 

(проф. дбн Бойко Б. Георгиев) 


