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СТАНОВИЩЕ

на проф. д-р Даниела Кирилова Пиларска, Институт по биоразнообразие и екосистемни
изследвания, БАН

Относно: кандидатурата на доц. д-р Анета Кирилова Костадинова за участие в конкурс за
заемане на академичната длъжност „Професор” в Институт по биоразнообразие и

екосистемни изследвания, БАН

В обявения конкурс по специалност 01.06.19 “Паразитология и хелминтология” 01.06.02
за  нуждите  на  секция  “Биоразнообразие  и  екология  на  паразитите”,  отдел  “Животинско
разнообразие и ресурси” обявен в Държавен вестник, бр. 20 на 6 март 2018 участва единствен
кандидат - доц. д-р Анета Кирилова Костадинова – изследовател в същото звено.  Документите
по конкурса са прецизно подготвени и отговарят на изискванията на ЗРАСРБ и на критериите
на ИБЕИ за заемане на академичната длъжност „Професор”.

Доц. Костадинова е представила общо 130 научни публикаци, от които 34 са свързани с
придобиване на научната и образователна степен „доктор” и „доцент”, а 96 са след последното
хабилитиране  и  във  връзка  с  настоящия  конкурс.  От тях   95  са  публикувани  в  списания  с
импакт фактор  (IF), а 1 в международното списание Biodiversity Data Journal.  С тези данни
кандидатът покрива и многократно надхвърля критериите на ИБЕИ за заемане на академичната
длъжност „Професор”.

Резултатите  от  научно-изследователската  дейност  на  кандидата  са  представени  на  61
международни научни форуми, предимно в чужбина.

Областите  на  научен  интерес  на  доц.  д-р  Костадинова  са  свързани  с  изследване  на
разнообразието  и  екологията  на  съобществата  на  хелминти  по  гръбначни  гостоприемници,
предимно риби и птици, с помощта на морфологични и молекулярни методи.  

Научните  приноси  и  постижения  на  доц.  д-р  Костадинова  могат  да  бъдат  обобщени
накратко в следното:

Приноси в областта на систематиката и таксономията на трематодите

 С  помощта  на  морфологични  и  молекулярни  изследания  са  описани  4  нови  рода
трематоди от сем. Psilostomidaе, уточнени са диагнозите на 18 подсемейства и 62 рода на
сем.  Echinostomatidae,  Psilostomidae,  Cathaemasiidae  и  Liliatrematidae  на  надсем.
Echinostomatoidea и са изготвени ключове за определяне на родовете от тези семейства,
като е формулирана нова концепция за състава и структурата на надсемейството.

 Въз основа на морфологични и молекулярни данни е описан нов род дигенеа Robinia и е
предложена филогенетична хипотеза за класификацията на надсемейство Hemiuroidea.
Проведена е таксономична ревизия на пет рода (Haploporus,  Dicrogaster,  Forticulcita,
Lecithobotrys и Saccocoelium) от подсем. Haploporinae на сем. Haploporidae. Преописани
са всички видове със средиземноморско разпространение, описани са три нови рода и
четири  нови  вида  и  са  изготвени  ключове  за  определяне  на  родово  и  видово  ниво.
Описан  e нов вид  Forticulcita  gibsoni и  е  ревизиран  род  Saccocoelium,  като  родовата
диагноза е прецизиранa и е изготвен ключ за определяне на видовете. Изготвен е ключ за
определяне  на  десетте  рода  на  Haploporinae. Въз  основа  на  данни  за  сравнителната
морфология  и  филогенетичните  отношения  в  рамките  на  родово  ниво  на  подсем.
Haploporinae  за първи път е  извършена оценка на таксономичната  структура на сем.
Haploporidae.



 За пръв път е приложен интегративен таксономичен подход по отношение на  видовото
разнообразие на трематодите в различни системи паразит-гостоприемник в сладководни
(видове от сем.  Diplostomidae,  Echinostomatidae) и морски екосистеми (видове от сем.
Notocotylidae, Gorgocephalidae, Philophthalmidae, Renicolidae,  Opecoelidae, Haploppridae,
Aporocotylidae,  Opecoelidae и Lepidapedidae),  който включва  детайлно морфологично
изследване  и  определяне  на  различни  стадии  от  жизнения  цикъл,  съпоставяне  на
молекулярни  данни  и  оценка  на  степента  на  морфологична/морфометрична
диференциация,  установяване  на  връзката  между  ларвните  и  възрастни  стадии  на
парзитите и проучване специфичността към гостоприемника. 

 Описани са 40 нови за науката вида трематоди и 1 вид нематод от 23 вида морски и 18
вида птици. Извършена е ревизия на род  Saturnius. Преописани са видовете,  родовата
диагноза е редефинирана и е изготвен ключ за определяне на  видовете. Извършена е
ревизия на групата ‘revolutum’ на род Echinostoma. Проведено е изследване на видовото
разнообразие в Macvicaria

 Общо  в  резултат  на  осъществените  от  кандидата  интензивни  морфологични  и
молекулярни изследвания са описани 1 ново семейство (Caballerotrematidae), 8 нови рода
и 41 нови вида трематоди, което е несъмнен принос за систематиката и таксономията на
трематодите

Приноси в областта на фауната и морфологията на паразитите
 Проведен  e сравнителeн анализ на  хелминтните  фауни  на  треската  Gadus morhua в 6

района на Атлантическия океан и са  установени общо  57 паразитни форми, като 7 се
съобщават за първи път за  този гостоприемник. Показано е, че доминиращите групи са
трематоди  и нематоди. 

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

 Публикувани   са  обзори,  обобщаващи  съвременните  познания  за  разнообразието,
разпространението и епидемиологията на птичи шистозоматиди, за биоразнообразието на
трематодите на риби от Средиземно море, както и за биоразнообразието на трематодите в
междинните им гостоприемниц, обитаващи сладководни екосистеми в Европа. 

 Проучена е морфологията на 58 вида трематоди, от които 28 вида паразити на птици и са
допълнени данните за тяхната изменчивост. Осъществено е преописване на тези видове и
са направени ревизии на родово ниво.

Приноси в областта на екологията на паразитните съобщества

 Проучено е развитието на паразитните съобщества на средиземноморския спарид Boops
boops и  са  получени  нови  пионерни  данни  в  областта  на  макроекологичната
паразитология. За първи път са изследвани два от основните макроекологични модели,
свързани с разпространението на видовете и е предложена концепция за структурите на
метапопулациите  на  морските  паразити  по  отношение  на  континуум  на  демографска
свързаност между локалните паразитни популации

 За  пръв  път  е  илюстрирано  приложението  на  генетичното  програмиране   в
паразитологията  при  използването  на  паразитите  на  барбуня  Mullus  surmuletus като
биологични маркери и софтуера Gmax-bioTM и е приложена нова техника за моделиране
при  използване  на  данни  за  паразитните  съобщества  на  треската  Gadus  morhua като
биологични маркери за дискриминация на рибни популации



 Проучени са измененията в състава и структурата на паразитните съобщества на B. boops
и  M.  barbatus след  замърсяване  на  морската  среда  с  петрол  и  с  умерени  и  високи
концентрации на полихлорирани бифенили

 Проведено е проучване на трематодни съобщества   в мамареца  Gammarus insensibilis,
както  и  на  моделите  на  неговата  имунна  реакция,  изразена  в  меланизация   и  са
изследвани  моделите  на  зарзяване  на  птичия  трематод  Cardiocephaloides  longicollis в
неговия основен междинен гостоприемник Diplodus annularis

 Осъществени  са  интензивни  проучвания  на  трематодните  съобщества  в  първите
междинни гостоприемници, сладководните охлюви Radix auricularia, Lymnaea stagnalis и
Planorbarius  corneus,  в  езерни  екосистеми  и  рибарници  в  Централна  Европа  и  са
показани структурниуте различия между тях

Представеният внушителен списък от 923 цитирания, от които 719 в списания с IF, 44 в
чуждестранни  монографии,  издадени  в  престижни  издателства  и  160  в  други  публикации
доказва  безспорно  актуалността,  значимостта  и  международното  признание  на  научната
дейност на доц. Костадинова.

Участието на кандидата в 21 научни (национални и международни) проекти демонстрира
нейната активна научно-организационна и експертна дейност,  както и умението й да работи
ползотворно в екип с други изследователи. Доц. Анета Костадинова е търсен и високо ценен
специалист и партньор от колеги паразитолози със световно признание.

Бих искала да обърна внимание и на успешно осъщественото ръководство на петима
докторанти,  двама от Университета  във Валенсия,  двама от Института  по паразитология на
Чешката академия на науките и един от Университета в Оран, Алжир.

Познавам Анета Костадинова от 1975 г. и бих искала да изкажа своето възхищение от
нейните  задълбочени  познания  в  областта  на  паразитологията,  нейната  работоспособност,
енергичност  и  ерудиция,  които  са  допринесли  за  постигнатите  резултати  и  приноси, и  за
утвърждаването й като един от водещите специалисти в областта на българската паразитология.

Заключение:  Кандидатът  на  обявения  конкурс  доц.  д-р  Анета  Костадинова  е
утвърден учен с изявени научно-изследователски качества и международно признание,
който  не  само  покрива,  но  и  надхвърля  многократно  изискванията  на  ЗРАСРБ   и
критериите на ИБЕИ за заемане на академичната длъжност „Професор”. Всичко това ми
дава  основание  да  гласувам  убедително  „ЗА”  нейната  кандидатура  и  да  предложа  на
уважаемото  Научно  жури  и  членовете  на  Научния  съвет  да  изберат  единодушно  доц.
Костадинова  на академичната  длъжност „професор”  по  научната  специалност  01.06.19
“Паразитология и хелминтология”.

29. 06. 2018 г.                                                           Подпис:
                                                                           /проф. д-р Даниела Пиларска/ 


