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СТАНОВИЩЕ

от проф. д-р Влада К. Пенева

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ)-БАН,
член на Научно жури, назначено със заповед РД № 49/7.05.2018 г.

по конкурса за професор по професионално направление 4.3 Биологически науки,
специалност Паразитология и хелминтология, ДВ бр. 20/06.03.2018 г.

В  конкурса  за  професор  по специалност  Паразитология  и  хелминтология  е  заявил
участие  и  е  представил  необходимите  документи  само  един  кандидат  –  доц.  д-р  Анета
Кирилова Костадинова, придобила научна степен и хабилитиран по същата специалност.

Оценка на научно-изследователската дейност на кандидата

Научни приноси. 

Дългогодишните научни търсения на А. Костадинова са посветени на всестранното

изучаване на една трудна и разнообразна група паразитни червеи – трематодите (наброяващи

повече от 2500 рода с повече от 18 000 вида и характеризиращи се с едни от най-сложните

жизнени  цикли),  включително  и  на  екологията  на  хелминтни  съобщества  в  гръбначни

животни – основно риби и птици. Благодарение на своята амбициозност, любознателност и

желание  да  получи  най-добрата  подготовка,  Костадинова  е  специализирала  в  научни

институти от най-висок ранг и при водещи източни (като Н. Искова, А. Шигин) и западни (D.

Gibson,  P.  Bartoli,  R.  Kennedy  и  др)  специалисти,  обединявайки  най-доброто  от  техните

подходи.  Достигнатата  експертиза,  отличното  познаване  на  групата,  добрата  езикова

подготовка и овладените разнообразни методи и дават възможност за работа в престижни

научни центрове, което несъмнено също допринася за големите и успехи. 

Не е възможно дори накратко да се споменат всички важни и съществени приноси,

(представени  на  24  страници!),  постигнати  в  резултат  от  упорит  и  задълбочен  труд  и

прилагане  на  интегративни подходи.  Те  включват откриване и документиране на десетки

нови таксони  от  видовата  група,  както  и  единадесет  нови  рода,  подробна  морфологична

характеристика  на  58  вида,  изучаване  на  жизнени  цикли  и  ларвени  стадии,  редица

номенклатурни актове, таксономични ревизии, разработка на определителни ключове, бази

данни,  видови  списъци,  обобщения,  филогенетични  анализи,  характеризиране  на

съобществата  на паразитни червеи при важни групи гръбначни животни и разкриване на

различни закономерности за тяхното формиране и промени, както и изучаване значението на

необиотата.  Обектите  на  проучване  произхождат  от  различни  географски  райони,



включително Субарктика и Антарктика, сухоземни, морски и сладководни местообитания.

Изследванията й допринасят съществено за развиване и усъвършенстване систематиката на

трематодите, като разкриват редица еволюционни особености за формиране на трематодната

фауна. Тя и нейните съавтори за първи път прилагат молекулярни анализи за решаване на

различни въпроси от таксономията на групата и изявяване на видове двойници. Бих искала

да подчертая, че както екологичните, така и молекулярните изследвания са провеждани при

точна идентификация, основана на детайлна морфологична характеристика, което е гаранция

за достоверност на направените заключения, изводи и разкрити закономерности.

Справката  за  научните  приноси  е  достатъчно  пълна  и  информативна  и  представя

много  добре  многобройните  и  съществени  научни  и  научно-приложни  приноси  и

постижения.

Публикационна активност. 

Към автореферата и шестте публикации, свързани с докторската дисертация, и 27-те

публикации за първо хабилитиране, кандидатът представя  общо 96 научни труда, обект на

настоящия конкурс, от които 4 глави от книги, 91 публикации в 19 специализирани списания

с Импакт фактор (IF) и една в списание без IF. Заслужава да се отбележи фактът, че голяма

част от списанията са с висок IF (с ранг Q1 и Q2), като напр. Trends in Parasitology Parasite &

Vectors, International Journal for Parasitology, Environmental Pollution, Journal of Biogeography

и  др.  Две  от  публикациите  са  самостоятелни,  в  13  Костадинова  е  първи  автор.

Впечатляващият  брой  съавтори  от  различни  страни  говорят  убедително  за  успешните

сътрудничества и умението и за работа в екип. Броят на публикуваните трудове след първото

хабилитиране  (17  г.),  представя  д-р  Костадинова  като  изключително  продуктивен

изследовател (5.6 статии на година). Резултатите от своите изследвания д-р Костадинова е

представила на голям брой научни форуми, от които 4 национални и 28 международни, с

повече от 60 доклади/постери. 

Цитирания. Списъкът на цитиранията съдържа впечатляващите  923 позовавания, от

които  основната  част са  в  списания  с  IF,  монографии  и  книги,  което  показва  голямото

значение и влияние на разработките в научните области на кандидата.  Цитираните статии

съставляват почти 80% от научната продукция на д-р Костадинова. 

Ръководство но проекти

След 2001 г. д-р Костадинова е била ръководител на 3 и участник в 7 научни проекта,

всички финансирани от чуждестранни институции. Анета Костадинова внимателно обмисля



и планира научните  си изследвания,  прилага  богат  набор от  подходящи методи,  довежда

докрай  замислите  си  –  значителната  по  обем  и  съдържание  научна  продукция  за

доказателство за това.

Експертна, научно-организационна и популяризаторска дейност

Анета  Костадинова  е  главен  редактор  на  две  специализирани  паразитологични

списания (Systematic Parasitology и Parasites and Vectors) и член на редакционната колегия на

Folia Parasitologica, което е сериозно признание за нейните научни постижения и качества.

Не е споменала в биографията си, но тя е рецензент на стотици научни статии в голям брой

списания с паразитологична тематика. Рецензирала е 6 докторски дисертации в чужбина.

Участвала е в организацията на различни научни срещи и форуми.

Обучение на научни кадри и преподавателска дейност

Д-р  Костадинова  е  предоставила  информация  за  четирима  успешно  защитили

докторанта в чужбина, самите те вече утвърдени учени – хелминтолози. Преподавателската й

дейност включва също специализиран курс по статистически методи в паразитологията  в

рамките  на  две  учебни  години  в  ПУ  "Паисий  Хилендарски,  както  и  ръководство  на

дипломанти от СУ „Св. Кл Охридски“. 

Профил на научно-изследователската работа

Научната  дейност  и  продукция  на  доц.  Костадинова  я  характеризират  като  изявен

специалист  паразитолог-хелминтолог  с  експертиза  в  различни  области  -  таксономия,

молекулярна диагностика,  фаунистика,  екология на съобществата  на паразитни червеи по

гръбначни животни. 

Лични впечатления

Познавам Анета Костадинова от студентските години и дългогодишната ни работа в

БАН. Винаги е предизвиквала уважение със своята воля, целенесоченост, неуморно търсене

на научната истина, организираност, изключителна работоспособност и перфекционизъм. Тя

е изследовател с много качества, отговорна, безкомпромисна, амбициозна, умееща да работи

в екип, с иновативни идеи и нестандартно мислене, владееща богат набор от методи.

Заключение

Д-р  Анета  Костадинова  по  всички  показатели  в  много  голяма  степен  надвишава

изискванията  за  заемането  на  академичната  длъжност  „професор”  съгласно  Закона  за

развитие на академичния състав в България и Критериите на Научния съвет на ИБЕИ –

БАН: тя  има  защитена  докторска  степен,  научна  продукция  от  96  научни  труда,  всички



статии в публикувани в престижни списания с IF, над 900 цитирания (78% в списания с IF),

ръководител на четирима успешно защитили докторанти, ръководство на научни и научно-

приложни проекти и главно значими и разностранни научни и научно-приложни приноси.

Тя  е  блестящ  учен  и  гордост  за  всяко  научно  звено,  нейната  работа  поставя  дълбок

отпечатък върху съвременния облик на хелминтологията/трематодологията. Като оценявам

високо забележителната научна, експертна и преподавателска дейност на д-р Костадинова,

изразявам  своето  силно  положително  мнение  за  нейната  кандидатура  за  академичната

длъжност „професор” и препоръчвам на НС на ИБЕИ да избере доц. д-р А. Костадинова на

тази длъжност. 

1 юли 2018 г. Подпис:

(проф. д-р Влада Пенева)


