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СТАНОВИЩЕ

от  проф. д-р Мария Шишиньова,  Биологически факултет,  СУ “Св. Кл. Охридски”,

назначена  със  заповед  №  21  /08.02.2018  год.  на  ИБЕИ,  БАН  за  резервен  член  на

Научното жури.

Относно: Материалите, представени за участие в конкурс на кандидата  гл. ас. д-р 

Анета Йонева за „Доцент“ по професионално направление 4. 3. Биологически науки, 

специалност Паразитология и хелминтология за нуждите на ИГ "Ултраструктура на 

паразитите" в секция „Биоразнообразие и екология на паразитите“ на отдел 

"Животинско разнообразие и ресурси" – ИБЕИ – БАН.

Д-р Анета Йонева е единствен кандидат в конкурса за доцент по паразитология и

хелминтология, необходим за дейността на ИГ "Ултраструктура на паразитите". 

Понастоящем тя работи в същата изследователска група като главен асистент. 

Кандидатката е представила необходимата документация, съобразно Закона за развитие 

на академичния състав в Република България и Правилника за прилагането му, както и 

Правилника за условията и реда за придобиване и заемане на академични длъжности в 

БАН.

Гл.асистент д-р Йонева  е представила във връзка конкурса 26 труда. Те включват

един автореферат и 4 статии в списания с ИФ, свързани с придобиването на научната 

степен “доктор”. Останалите 21 труда са статии, които подлежат на оценка във връзка с 

настоящия конкурс. От тях 17 са статии в списания с ИФ (повечето международни) и 4 

са в български академични издания.

Както от представената справка за приносите, така и от научните трудове се 

вижда, че д-р Йонева е специалист с ясно очертан профил, свързан с прилагането на 

ултраструктурни методи при решаването на научни и научно-приложни проблеми в 

хелминтологията. Основната част от нейните изследвания са насочени към изучаването 

на ултраструктурните характеристики, свързани с репродуктивната биология и 

повърхностните формирования на цестоди от четири разреда. Тези резултати се 

интерпретират с оглед изясняване на филогенетичните връзки в съответните групи 

паразитни червеи. В допълнение, част от проучванията са насочени към структурно-

функционалната характеристика на повърхностни въглехидрати на ларвни стадии на 
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трематоди и характеризиране на контактните зони при възрастни форми на нематоди, 

както и към търсене на научно-приложни резултати в областта на изпитването на 

действието на антипаразитни препарати върху цестоди.

В областта на репродуктивната биология на паразитните плоски червеи, д-р 

Йонева е проучила обстойно ултраструктурните особености на спермиогенезата при 13 

вида цестоди и е интерпретирала получените резултати от гледна точка филогеничните 

връзки между цестодните семейства и разреди. През последните години тя навлиза 

успешно в ултраструктурното изучаване и на вителогенезата, като до момента е 

публикувала данни за два разреда цестоди. Тези изследвания убедително показват, че 

ултраструктурните особености на гаметогенезата при цестодите могат да бъдат 

източник на филогенетична информация, която позволява изграждането на съвременна 

и еволюционно обоснована класификация на групата.

Заслужава също да се обърне специално внимание върху проучванията на 

повърхностната ултраструктура на цестодите, а също и върху развитието на 

мирацидиума при трематоден вид от семейство Strigeidae.

Посочените резултати оценявам като особено значими, но те не изчерпват 

разностранните изследвания на д-р Йонева. Останалите нейни изследвания като: 

контактна зона паразит – гостоприемник при нематодите; въздействие на 

антихелминтни препарати върху тегумента на цестодите; повърхностни лектини при 

трематодните ларви и др. също имат висока научна стойност.

Като силни страни на изследователската работа на д-р Йонева мога да посоча:

1. Повечето от изследванията са основани на отлични електронно-микроскопски 

снимки и прецизни техни описания и интерпретации. Това я определя като един от 

ярките съвременни представители и продължители на школата на чл.-кор. О. Полякова.

2. Изследванията са изпълнени в съавторство с изявени специалисти от 

България, Чехия, Словакия, Полша, САЩ, Испания, Швейцария и Германия. Това 

характеризира кандидата като изследовател с международен авторитет.

3. На 16 от представените 25 статии д-р Йонева е водещ автор, което доказва 

нейната водеща роля при тези изследвания.

4. Нейни изследвания са публикувани в авторитетни международни 

паразитологични, зоологични и морфологични списания, сред които Frontiers in 

Zoology, Acta Zoologica (Stockholm), Parasitology International, Journal of Parasitology, 

Parasitology Research, Zoologischer Anzeiger, Invertebrate Biology, Journal of Morphology, 
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Folia Parasitologica, Acta Parasitologica и др. Това доказва значимостта и високото 

равнище на проучванията и интердисциплинарния характер на нейната тематика.

В заключение, оценявам високо досегашната работа на гл. ас. д-р Анета Йонева. 

Тя отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и на Критериите на НС на ИБЕИ – БАН – 

докторска степен, отлична продукция, голям брой цитирания (90, повече от половината 

в списания с ИФ), участник или ръководител на проекти. Тя е изграден специалист в 

областта на ултраструктурата на хелминтите. Това ми дава основание да дам 

положителна оценка за избор на „Доцент“ на д-р Йонева.

На основата на изложеното, предлагам на членовете на Научното жури да 

гласуват за избирането на гл. ас. д-р Анета Владимирова Йонева за „Доцент“ по 

професионално направление 4.3 Биологически науки по научната специалност  

Паразитология и хелминтология.

7.05.2018 г.                       Подпис:

(проф. д-р Мария Шишиньова)
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