
Вх. № 427-НО-05/23.04.2018 г.

СТАНОВИЩЕ

от проф. дбн Бойко Б. Георгиев, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при

БАН, относно дисертационен труд на тема “Хелминти и хелминтни съобщества на риби от

Атанасовско езеро”, докторант Борислав Йорданов Стоянов, Институт по биоразнообразие и

екосистемни изследвания при БАН 

Съгласно Чл. 9, точка 16 на Правилника за условията и реда за придобиване на научни

степени и за заемане на академични длъжности в Институт по биоразнообразие и екосистемни

изследвания  при  БАН,  “Ако  научният  ръководител  (научният  консултант)  е  член  на  журито,

неговото становище има характер на мнение на научния ръководител и е насочено главно към

проявените  от  докторанта  качества  в  хода  на  докторантурата;  в  становището  от  научния

ръководител  (научния  консултант)  не  се  прави  оценка  на  характера  на  научните  приноси.”  В

качеството си на научен ръководител на докторант Борислав Стоянов, с удоволствие споделям

впечатленията си от съвместната ни работа.

Борислав  Стоянов  постъпи  като  докторант,  след  като  беше  получил  солидна

университетска  подготовка  в  магистратура  по  паразитология  в  Биологическия  факултет  на

Софийския  университет  “Св.  Климент  Охридски”  и  при  разработката  на  дипломна  работа  в

областта на паразитните протозои под ръководството на доайена на българските паразитолози –

систематици акад. Васил Големански, както и с положителни отзиви за трудовите му качества от

колегите  от  секция  “Приложна  ботаника”  на  ИБЕИ,  където  беше  работил  в  продължение  на

няколко години.

В  хода  на  докторантурата  Борислав  Стоянов  прояви  редица  качества,  които  го

характеризират като перспективен учен в областта на ихтиохелминтологията. За кратко време той

усвои методите за теренни проучвания,  хелминтологична аутопсия,  изолиране и фиксиране на

хелминти  от  риби  и  лабораторната  им  обработка  за  целите  на  таксономичните  изследвания,

характеризиране  на  морфологията  на  видовете  и  таксономичната  им  идентификация.  В  тези

дейности, освен напътствия от моя страна, той получи ценни съвети и подкрепа от колегите ми от

изследователската група д-р Пламен Панков (научен консултант на докторанта),  доц. д-р Ясен

Мутафчиев  и доц.  д-р Гергана  Василева.  В хода  на  съвместната  ни работа  Борислав Стоянов

прояви  усърдие,  способност  бързо  да  усвоява  различни  методи,  прецизност  и  старание.  В
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резултат той владее разностранен методичен апарат, използван в проучванията на морфологията и

таксономията на паразитните червеи и при анализ на паразитните съобщества.

Същевременно,  Борислав  Стоянов  значително  повиши и  теоретичната  си  подготовка  и

разви умения да намира, изучава и интерпретира необходимата му научна литература. Специално

внимание  искам  да  обърна  върху  съществения  скок  в  езиковата  му  подготовка  в  хода  на

докторантурата, като премина по негово желание няколко нива в курсовете по английски език към

ЦО-БАН и достигна до равнище да чете и пише свободно на английски език.

Работоспособността  и  мотивираността  на  Борислав  Стоянов  позволиха  да  завърши

успешно цикъла от изследвания, свързан с разработката на дисертацията, а също и да подготви

пет  публикации,  три  от  които  са  отпечатани  в  международни  паразитологични  списания

(Systematic Parasitology и  Parasitology Research), а две – в българското Acta Zoologica Bulgarica,

което  има  статут  на  международно  списание.  Получените  резултати  имат  съществена  научна

стойност  от  фаунистична,  морфологична,  таксономична  и  екологична  гледна  точка,  което  е

свидетелство за перспективността на бъдещите му изследвания.

Както се вижда от изложените съображения, в хода на докторантурата Борислав Стоянов

прояви  стойностни  качества  на  изследовател.  Представената  дисертация  е  сериозно  и

задълбочено научно изследване с приносен характер.  Без  съмнение,  в хода на докторантурата

докторантът е получил методичнa и теоретична подготовка. Предлагам на почитаемото научно

жури да  присъди  на  основата  на  дисертацията  образователната  и  научна  степен  “доктор”  на

Борислав Йорданов Стоянов.

22.04.2018 г.                                                          Подпис:     

(проф. дбн Бойко Б. Георгиев)
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