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С Т А Н О В И Щ Е

От проф. д-р Даниела Маринова Симеоновска-Николова, Биологически факултет при
Софийски университет

ОТНОСНО:  Конкурс  за  заемане  на  академичната  длъжност  „професор“  по  научна
специалност 01.06.19 “Паразитология и хелминтология”, професионално направление
4.3.  Биологични  науки,  за  нуждите  на  секция  “Биоразнообразие  и  екология  на
паразитите”, отдел “Животинско разнообразие и ресурси”, обявен в Държавен вестник,
бр. 20 (стр. 108) на 6 март 2018 г.

В  обявения  конкурс  единствен  кандидат  е  д-р  Анета  Кирилова  Костадинова,
доцент  в  секция  “Биоразнообразие  и  екология  на  паразитите”,  Институт  по
биоразнообразие  и  екосистемни  изследвания  при  БАН,  която  е  представила  всички
необходими документи според изискванията на ЗРАСРБ. 

Д-р  Анета  Кирилова  Костадинова е  завършила  висшето  си  образование  през
1980 г. в Биологическия факултет на СУ. През септември 1994 г. получава научната си
степен  „кандидат  на  биологическите  науки“  по  специалност  “Паразитология  и
хелминтология”,  а  от  2001  г.  е  старши  научен  сътрудник  ІІ  степен  по  същата
специалност  в  Централната  лаборатория  по  обща  екология  на  БАН.  Научните  и
интереси са насочени към  систематика, таксономия, филогения, фауна, морфология и
жизнени цикли на трематоди, както и екология на паразитните съобщества. Те намират
израз във висока публикационна активност, разработване на множество национални и
международни научно-изследователски проекти и сътрудничества със специалисти от
Украйна, Испания, Чехия и др.

Доц.  д-р  Костадинова  е  представила 134  научни  публикации,  от  които  34  са
свързани с придобиването на научната и степен и предходна хабилитация, а останалите
100  са  нови  и  включват:  4  глави  от  книги,  публикувани  в  чужбина,  91  статии  в
специализирани международни списания с IF като Parasitology, Systematic Parasitology,
Folia  Parasitologica,  Journal  of  Helmintology,  Environmental  Polution,  Journal  of
Biogeography, 1 статия в списание без IF и 4 рецензии на книги. От представените 134
публикации 14 са самостоятелни, а 120 в съавторство като доц. Анета Костадинова е
водещ  автор  в  70.  Освен  посочените  публикации,  доц.  Костадинова  има  също  61
отпечатани  резюмета  на  доклади  и  постери  на  конгреси,  от  които  46  са  след
придобиването на научната и степен и предходна хабилитация. 

Научните изследвания на доц. д-р Анета Костадинова са актуални и имат висока
научна  и  научно-приложна  стойност.  В  работите  си  тя  използва  съвременни
молекулярни методи при решаването на въпроси, свързани с разнообразието, видовата
идентификация  и  диференциация,  както  и  за  проучване  на  еволюционните
взаимоотношения на паразитите в морски и сладководни екосистеми.  Свидетелство за
значимостта на изследванията на доц. д-р Анета Костадинова е тяхното цитиране - 923
цитирания (41 в чуждестранни монографии и книги и 719 в чуждестранни списания с
IF). Посочените отзиви характеризират научната продукция на доц. Костадинова като
добре позната в международната академична общност.

Приносите в научните и трудове могат да се представят в няколко направления:
1.  Приноси  в  областта  на  таксономията.  Разработени  са  множество

таксономични ревизии на основата на молекулярната филогения, описани са нови за
науката  видове  трематоди,  приложен  е  нов  интегративен  таксономичен  подход  към
видовото им разнообразие. 
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2. Приноси в областта на фауната и морфологията на паразитите.  Проучена е
морфологията и са допълнени данните за изменчивостта на десетки видове трематоди,
публикуван е обзор върху съвременните познания за биоразнообразието на трематодите
на  рибите  от  Средиземно  море.  В  приложен  аспект  от  интерес  е  направения
сравнителeн  анализ  на  локалните  паразитни  фауни  на  треската, Gadus  morhua в  6
географски  района  на  Aтлантическия  окeaн.  Тези  данни  могат  да  бъдат  от  важно
значение при бъдещи изследвания върху ефекта от глобалните климатични промени в
изследваните райони.

3. Приноси в областта на екологията на паразитните съобщества. Приносите тук
имат  изразен  научно-приложен  характер.  Изследван  е  модела  на  развитие  на
паразитните съобщества на средиземноморския спарид Boops boops и зависимостта на
състава  и  структурата  на  паразитните  съобщества  от  географската  и  регионална
отдалеченост. Последните са от голямо значение за развитието на макроекологичната
паразитология. Съществен принос в работите на д-р Костадинова са приложените нови
техники  за  моделиране  на  данни  за  паразитни  съобщества.  С  голяма  значимост  са
изследванията  върху  паразитните  съобщества  като  биоиндикатори  за  ефекта  от
замърсяване  на  околната  среда  с  нефт  и  полихлорирани  бифенили.  Други  важни
екологични  приноси  са  установените  модели  на  заразяване,  локализация  на
микрофалидни трематодни ларви в техни междинни гостоприемници.

Доц. д-р Анета Костадинова е  участвала като ръководител и изпълнител в 21
научни проекта, в голямата част международни, което свидетелства за активна научно-
организационна дейност,  за  умението й  да работи в  екип с други изследователи.  За
издигането на д-р  Анета Кирилова Костадинова като учен на високо европейско ниво
способстват  специализациите  и  в  различни  Европейски  страни  –  Великобритания,
Испания, Чехия. Близо 10 години тя работи в Института по паразитология към Чешката
Академия на науките в гр. Ческе Будейовице. Доказателство за големия и престиж като
учен  е  също  нейната  редакторска  дейност.  Доц.  д-р  Анета  Костадинова  е  главен
редактор на списанията  Systematic  Parasitology и Parasites  & Vectors.  Била е също и
редактор на секция  Parasites & Vectors и редактор на списанието  Folia Parasitologica.
Доц. д-р Анета Костадинова има също значими приноси в подготовката и обучението на
научни  кадри. Била  е  ръководител  на  5-ма  чуждестранни  докторанти  от  различни
университети:  Университета  във  Валенсия,  Испания,  Университета  в  Оран,  Алжир,
Чешката  Академия  на  науките,  както  и  рецензент  на  дисертации  на  докторанти  от
Университета  във  Валенсия,  Университета  в  Сасари,  Италия,  Куинсландския
университет и Университета в Мелбърн, Австралия. 

Въз основа на анализа на цялостната дейност на доц. д-р Анета Костадинова,
считам,  че  тя  покрива  изискванията  за  заемането  на  академичната  длъжност
„професор”, съгласно Закона за развитие на академичния състав в България, както и
Критериите  на  Научния  съвет  на  ИБЕИ  –  БАН.  Нейната  научно-изследователска
дейност  е  тясно  свързана  с  обявения  конкурс  и  характеризира  доц.  д-р  Анета
Костадинова като утвърден учен. Това ми дава основание да дам положителна оценка за
избор на „професор“ на доц. д-р Анета Костадинова, както и убедено да препоръчвам
на  НС на  ИБЕИ  единодушно  да  я  избере  на  тази  длъжност  за  нуждите  на  секция
“Биоразнообразие  и  екология  на  паразитите”,  отдел  “Животинско  разнообразие  и
ресурси”, БАН.

26.06.2018 г. Подпис:

(проф. д-р Даниела Симеоновска-Николова)
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http://www.parasitesandvectors.com/home/
http://www.parasitesandvectors.com/home/
http://www.springer.com/life+sci/zoology/journal/11230

