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СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Гергана Петрунова Василева

член на научно жури по конкурса за академична длъжност „Професор“

по научна специалност „Паразитология и хелминтология“ (шифър 01.06.19)

за нуждите на секция „Биоразнообразие и екология на паразитите“, отдел „Животинско

разнообразие и ресурси“

Единствен кандидат по обявения в Държавен вестник (бр. 20/06.03.2018 г.) конкурс е

доц. д-р Анета Костадинова от изследователска група „Таксономия, еволюция и екология на

хелминтите“ към  секция „Биоразнообразие и екология на паразитите“, отдел „Животинско

разнообразие и ресурси“ на ИБЕИ–БАН.

Доц.  Костадинова  е  автор  на  общо  134  научни  труда,  от  които  34  са  свързани  с

придобиване  на  научни  степени  (автореферат  на  дисертация  за  придобиване  на

образователна и научна степен „доктор“) или предходна хабилитация. В настоящия конкурс

кандидатът  участва  със  100  научни  труда,  от  които  4  глави  от  книги,  публикувани  от

международни издателства,  91 научни статии са  в  списания с  импакт-фактор,  1  статия в

списание  без  импакт-фактор,  и  4  рецензии  (отново  публикувани  в  списания  с  импакт-

фактор). Високото качество на научната продукция на д-р Костадинова е безспорно като се

има  предвид  подбора  на  реномирани  списания,  в  които  са  публикувани  резултатите  от

нейните изследвания, сред които са Parasites & Vectors, International Journal for Parasitology,

Parasitology Research, Systematic Parasitology, Parasitology International и др. Всички трудове

в провеждания конкурс са в съавторство с международно признати специалисти.

Данните  за  цитиранията  на  д-р  Костадинова  показват,  че  тя  е  международно

разпознаваем  специалист  с  актуални  и  значими  научни  резултати.  Кандидатката  е

представила впечатляващ списък от 923 цитирания на нейни разработки като 719 от тях са в

международни списания с импакт-фактор, а  41 са в чуждестранни монографии и книги.  С

тези  наукометрични  данни,  д-р  А.  Костадинова  надхвърля  минималните  критерии  за

академичната длъжност „Професор“, утвърдени от Научния съвет на ИБЕИ-БАН.

Представената  справка  за  приносите  отразява  пълно  и  обективно  богатата

изследователската работа на д-р Анета Костадинова, която се характеризира с прецизност,

задълбоченост,  изчерпателност  и  интердисциплинарност  в  използването  на  разнообразни

съвременни методични подходи. Същевременно, приносите показват ясно очертаната научна
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тематика  на  кандидата,  насочена   към  изучаване  на  разнообразието  на  паразитите  по

гръбначните животни (най-вече по птици и риби) и екологията на паразитните съобщества в

тези групи гостоприемници. Най-значимите научни приноси на доц. Костадинова биха могли

да бъдат групирани в следните насоки:

(1) Таксономични приноси:

–  проведени  са  таксономични  ревизии  4  семейства  трематоди  (Echinostomatidae,

Psilostomidae, Cathaemasiidae и Liliatrematidae), уточнени са диагнозите на 18 подсемейства и

62 рода. На тази основа са изготвени и публикувани ключове за определяне на родовете от

четирите  семейства  трематоди.  Част от  тези  разработки (надсемействa  Echinostomatoidea,

Hemiuroidea,  подсем.  Haploporinae)  включват предложения за ревизия на класификацията,

основани на молекулярна филогения;

– описани са 1 ново за науката семейство трематоди (Caballerotrematidae), 8 нови рода и 40

нови вида  трематоди и 1 вид нематод по материали от морски риби (23 вида) и птици (18

вида).

Провеждането  на  таксономичните  ревизии  се  основава  на  много  богат  материал,  както

собствен,  така  и  допълнителен  сравнителен  (вкл.  типов)  материал  от  чуждестранни

хелминтологични  колекции.  Получаване  на  резултати,  които  да  доведат  до  надеждна

идентификация  и  предлагане  на  нови  таксономични  решения  е  възможно  само  след

провеждане  на  детайлни  и  прецизни  морфологични  проучвания.  В  трудовете  на  доц.

Костадинова е проучена морфологията и са допълнени данните за изменчивостта на 58 вида

трематоди (28 вида паразити на птици и 30 вида паразити на морски риби).

(2) Изследвания върху жизнените цикли и ларвните стадии:

–  за  първи  път  е  приложен  интегративен  таксономичен  подход  чрез  комбиниране  на

молекулярни  (баркодиране)  и  морфологични  методи,  за  изясняване  на  систематиката,

морфологията и филогенетичните взаимоотношения на трематоди, чрез проучване на всички

стадии на жизнения им цикъл. Изследванията обхващат групи родове и видове от семейства

Diplostomidae, Echinostomatidae, Opecoelidae, и др.

(3) Фаунистични приноси:  свързани с проучване на  паразитните фауни на морски риби в

различни  географски  райони;  изготвяне  на  видови  списъци  (и  списъци  паразит-

гостоприемник)  на  макропаразитите  на  кефалови  риби;  публикуване  на  обзори за

биоразнообразието на трематодите на рибите от Средиземно море, на трематодите в техните

междинни гостоприемници (мекотели и риби) от сладководните екосистеми на Европа.

(4) Екологията на паразитните съобщества: д-р Анета Костадинова е първият български

паразитолог,  който  въвежда  терминологията  и  съвременната  концепция  за  паразитните
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съобщества, и я прилага за цялостно проучване на трематодните съобщества на рибоядните

птици. Впоследствие, надгражда тази тематика с изследвания върху паразитните популации

и  съобщества  в  морски  риби,  с  разкриване  на  факторите,  обуславящи  формирането  на

структурата  на  паразитните  съобщества,  с  прилагане  на  нови  техники  за  моделиране  на

данните за паразитни съобщества, и с изследвания върху ролята на паразитните съобщества

като биоиндикатори за ефекта от замърсяване на околната среда.

Значителен  е  опитът  на  доц.  А.  Костадинова  като  ръководител  и  участник  в

национални и международни научни проекти. От 1986 г. досега кандидатът има участия в 14

научни проекта и е била ръководител на 7 проекта с външно финансиране. Има проведени 5

специализации в чужбина и дългогодишен опит като изследовател в международно признати

научни  центрове  като  Университетът  във  Валенсия  и  Институтът  по  паразитология  на

Чешката АН. Кандидатът има впечатляващ опит в обучението на млади кадри; била е научен

ръководител на 5 докторанта (четирима чуждестранни), защитили своите трудове в научни

центрове  и  университети  в  Испания,  Чехия  и  Алжир.  Всичко  това  показва,  че  д-р  А.

Костадинова е много активен и продуктивен учен, с утвърдени международни контакти и

търсен партньор в провеждане на съвместни разработки.

Личните ми впечатления от д-р Анета Костадинова, получени в съвместната ни работа

като колеги, участници в съвместни проекти и организиране на научни събития, са отлични.

Многократно съм имала възможността да черпя от опита на д-р Костадинова като ерудиран и

прецизен хелминтолог,  таксоном и еколог,  както и да разчитам на нейната отзивчивост и

колегиалност.

Заключение:  Въз  основа  на  изложените  данни  може  да  се  обобщи,  че  доц.  Анета

Костадинова е активен и продуктивен изследовател с ясно очертан научен профил, търсен

партньор и научен ръководител, със значими научни приноси, признати в международната

научна  общност.  Научно-изследователската  дейност  на  д-р  Костадинова  отговаря  на

критериите, приети от Научния съвет на ИБЕИ–БАН и напълно съответства на целите на

настоящия  конкурс.  Предлагам  на  научното  жури  и  Научния  съвет  на  ИБЕИ  д-р  Анета

Костадинова да бъде избрана за заемане на академичната длъжност “Професор”.

02.07.2018 г. Подпис:

София (доц. д-р Гергана П. Василева)
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