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СТАНОВИЩЕ 

от 

проф. д-р Павел Стоев, Национален природонаучен музей - БАН, 

за научните приноси и квалификация на н.с. д-р Стела Лазарова, кандидат в конкурс 

за доцент в секция „Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни” на 

Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания-БАН 

 

 

Познавам Стела Лазарова от близо 10 години, като неведнъж съм имал 

възможността да обсъждам или работя съвместно с нея в различни научни проекти. Тя 

активно участваше в организирането на работата при изпълнението на проект „CEBDER”, в 

който аз бях ръководител на една от работните групи. По време на съвместната ни работа 

в мен остана убеждението, че тя е един много отзивчив, добронамерен и организиран 

човек, който съвестно и с изключителна прецизност изпълнява задачите си. Не съм имал 

никакви поводи за конфликт с д-р Лазарова или изпитвал някаква неудовлетвореност от 3-

годишното ни сътрудничество, напротив, дори смятам, че успехът на проекта се дължи до 

голяма степен на нейната активна роля в него. 

След като се запознах с предствените документи, мога спокойно да кажа, че д-р 

Лазарова е един изключително добре подготвен нематолог, с широка изследвателска 

култура и научни познания. Успешната и реализация като учен без съмнение се дължи и 

на добрата и методологична подготовка, благоприятната среда, в която е работила (и 

продължава да работи), а имено международно призната Изследователската група по 

нематология към ИБЕИ, както и възможността да специализира в различни научни 

институции в чужбина – общо близо 2 години в лаборатории във Великобритания и 

Холандия. За настоящия конкурс тя предствя списък от общо 26 научни публикации, от 

които 17 в списания с импакт фактор. На 10 от статиите д-р Лазарова е първи автор. 

Допълнително тя представя и 4 научно-популярни статии и списък от 39 заглавия на 

доклади и постери, представени на национални и международни конференции. Прави 

добро впечатление големият брой участия на научни форуми, както и фактът, че д-р 

Лазарова е публикувала в престижни научни списания с IF над „2” (Soil biology and 

biochemistry). За това колко добър е един учен може да се съди и по броя на научните 

проекти, които той е ръководил или е взел дейно участие, а по този показател д-р 

Лазарова също надхърля значително изискванията за длъжността, за която кандидатства –  



общо 15 проекта, сред които един, финансиран от Фонд Научни изследвания, на които е 

била ръководител. 

Широките познания в нематологията, които д-р Лазарова има могат лесно да бъдат 

забелязани дори и при бегъл преглед на научните и публикации. Веднага се забелязва 

голямото разнообразие от научни подходи, които са приложени в решаването на 

поствените научни хипотези – от класическа таксономия до най-съвременни генетични 

методи и анализи. Освен това, д-р Лазарова е провеждала екологични изследвания и по-

специално такива, засягащи пространственото разпределение на нематодните общества в 

различни растителни пояси и географски райони, включително и на такива в изключително 

отдалечени и слабо познати райони, каквито са Арктика и Антарктика, използвайки 

адекватни за съвремието статистически методи, чрез които са установени различни 

закономерности и разлики между нематодни съобщества.  

Сред най-съществените приноси на д-р Лазарова нареждам тези, отнасящи се до 

изяснаването на различни таксономични проблеми в изследваните от нея семейства 

Longidoridae и Trichodoridae, установяването на 6 нови за науката вида от 4 рода 

(Longidorus, Xiphinema, Paravulvus и Enchodelus), изясняването на генетичната структура и 

механизмите на пренасяне на ендосимбионтни бактерии от майчиния организъм на 

поколението, както и проучванията и върху структурата на нематодните съобщества в 

разлчини типове хабитати.  

Въз основа на гореизложеното, бих желал да препоръчам на Научното жури да 

даде най-висока оценка на научните приноси на д-р Стела Лазарова и да одобри избора и 

за длъжността 'Доцент', която според показаните от нея резултати тя напълно заслужва. 

 

 

 

С уважение,  

6 ноември 2013 

/Проф. д-р Павел Стоев/ 


