
Вх. № 1622-НО-05-06/22.12.2016
До Председателя на научното жури 

на обявения конкурс за доцент 
в ДВ брой 61/05.08.2016

от Института по биоразнообразие и 
екосистемни изследвания, 

София

Р Е Ц Е Н З И Я

по конкурс за заемане на академична длъжност “доцент”  по професионално

направление  4.3.  „Биологични  науки“  и  научна  специалност  01.06.24.

„Микология“,  обявен  в  ДВ  бр.  61  от  05.08.  2016  г.  за  нуждите  на  секция

„Микология“ с единствен кандидат д-р Теодор Цветомиров Денчев.

Рецензент: проф. д-р Страхил Христов Берков – Институт по биоразнообразие

и eкосистемни изследвания - БАН

Кратки биографични данни на кандидата

Д-р Теодор Цветомиров Денчев завършва висше образование в Биологическия

факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2011 г. със

специалност  Микология.  Започва  докторантура  на  тема  „Таксономично

проучване на главните (Ustilaginomycetes) по растения от семейство Cyperaceae

в Япония и Южна Корея” през 2012 г., която завършва в рамките на 3 години и

успешно защитава през 2015 г. като получава образователната и научна степен

„Доктор"  към Института  по биоразнообразие и  eкосистемни изследвания при

БАН. Теодор Денчев е специалист-биолог от 2010 г. до 2011 г., след което заема

длъжностите  асистент  до  2013  г.  и  главен  асистент  от  2015  г.  към

гореспоменатия  институт.  Д-р  Теодор  Денчев  е  бил  на  кратки  задгранични

специализации  в  Кралските  ботанически  градини,  Кю  във  Великобритания,

Департамента по земеделие, рибарство и гори към окръг Куинсланд, Брисбейн,

Австралия и в Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Германия. Кандидатът участва

в  шест  проекта  финансирани  от  министерства  и  ФНИ,  както  и  в  пет

международни проекта. През 2013 получава награда на БАН за най-млад учен

„Иван Евстратиев Гешов”. Д-р Теодор Денчев има 17 участия в научни форуми,
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12 от които са международни. Взема участие в организиране на международен

научен форум (IVth Meeting of the Leonardo Da Vinci Project MYCOTICON, 2013,

София,  България).  Членува  в  три  международни  организации,  European

Mycological Association, International Society for Fungal Conservation и IUCN SSC

Rusts and Smuts Specialist Group, като в последната заема ръководна длъжност.

Описание и анализ на предоставените материали по конкурса

Кандидатът  е  предоставил  необходимите  документи  за  участие  в  конкурса,

съобразно условията и реда за заемане на академичната длъжност „доцент“

към Института по биоразнообразие и  eкосистемни изследвания при БАН. Към

документите по конкурса е приложен и списък на научните трудове за участие.

Списъкът се състои от две части, публикации включени в дисертационния труд

и  публикации  извън  дисертационния  труд.  Публикациите,  включени  в

дисертационния  труд  са  две  (с  импакт  фактор).  Публикациите  извън

дисертационния труд, обект на рецензиране в настоящия конкурс са 32 (при

необходими  20),  от  които  17  (при  необходими  10)  са  в  списания  с  импакт

фактор, 26 са в международни списания, 2 са в книга издадена в чужбина и три

са научни съобщения. Прави впечатление, че 40% от научната продукция (13

статии)  на  д-р  Теодор  Денчев  е  от  последните  2  години  (2015-2016г.).

Кандидатът  публикува  в  едни  от  най-престижните  списания  в  областта  на

микологията и таксономията, като Mycotaxon (САЩ), Nova Hedwigia (Германия),

Phytotaxa (Нова Зенландия), Willdenowia (Германия). Общият импакт фактор на

статиите, представени за рецензиране е 13.1. Д-р Теодор Денчев е първи автор

в 13 от представените публикации. От приложения списък на забелязани цитати

на публикациите извън дисертационния труд става ясно, че предложените за

рецензия статии са цитирани 39 пъти (при необходими 20 цитата), 14 от които в

списания с импакт фактор (при необходими 10).  Приложени са документи за

участие  и  представяне  на  резултати  в  12  научни

конференции/конгреси/симпозиуми, от които 7 са международни.

Научни приноси

Научните приноси на д-р Теодор Денчев също са представени в две части, от

дисертационния  труд  и  такива извън него.  Основните  научни  приноси извън

дисертационния  труд  са  свързани  с  решаване  на  таксономични  и
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номенклатурни  проблеми  на  изучаваните  таксони.  Представени  са  седем

таксономични  и  номенклатурни  приноса,  както  и  четири  научно-приложни

приноса.  Съобщава се  ново за  науката  семейство  гъби,  Erratomycetaceae,  с

един  род  и  пет  вида.  От  извършено  таксономично  проучване  на  главни  по

растения  от  сем.  Cyperaceae  са  описани  десет  нови  вида  за  науката.  От

таксономично  проучване  на  главни  по  растения  от  сем.  Poaceae  и  сем.

Juncaceae се съобщават шест нови за науката видове. Описани са два нови за

науката видове по растения от сем. Orobanchaceae и  Violaceae.  Изследвания

на главни по растения от сем. Caryophyllaceae и сем. Polygonaceae от различни

райони на света  водят  до съобщаване на една нова комбинация, както и до

нови  за  Великобритания,  България,  Гърция  Египет  и  Мадагаскар  видове.

Съобщават се редица нови за науката гостоприемници. Към таксономичните и

номенклатурни приноси се отнасят и публикуваните монография върху видовия

състав,  гостоприемниците  и  разпространението  на   род  Anthracoidea

(Anthracoideaceae)  в  Япония,  Курилските  острови,  о-в  Сахалин  и  Корейския

полуостров, както и списък на лигавите гъби (миксомицети) в Турция. 

Като научно-приложни приноси се отбелязват издаването на книга на четири

езика  за  определяне  и  устойчиво  ползване  на  диворастящи  ядливи  гъби  в

селските райони на Италия, Гърция, Кипър и България, както и изработването

на „Методика за оценка на състоянието на видове гъби” за нуждите на МОСВ. 

Следва да се отбележи, че таксономичните проучвания на изследваните от д-р

Теодор Денчев главни са с важен принос, както към инвентаризацията на тази

група гъби на глобално ниво,така и за идентифицирането им като паразити по

редица стопанско значими видове растения. 

Като обобщение, научните трудове на д-р Теодор Денчев несъмнено показват,

че  той  е  изграден  таксоном-миколог  с  международен  авторитет  който  е

допринесъл  съществено  за  обогатяването  на  познанията  ни  за  главните  на

международно ниво изследвайки образци от Европа, Азия, Африка, Америка и

Австралия. 
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Критични бележки 

Като  критична  бележка,  въпреки,  че  познавам добре  условията  на  работа  в

института,  ще  си  позволя  да  отбележа  липсата  на  молекулярни  подходи  в

таксономичните изследвания на д-р Теодор Денчев. Считам, че комбинирането

на класическия фенотипен със съвременен молекулярен подход би обогатило и

извело изследванията на д-р Теодор Денчев на още по-високо ниво.  

Лични впечатления

Бегло познавам д-р Теодор Денчев, но от кратките ни разговори съм останал с

впечатление,  че  той  е  сериозен,  енергичен,  ерудиран  и  отговорен  колега  с

желание да работи и възможности да усвоява нови методи, които да прилага в

своите  изследвания.  Тези  качества  предвещават  успешното  му  и  бързо

развитие  като учен.  

Заключение 

Имайки предвид качеството и обема на научната продукция, научните приноси,

отзвука в международната научна литература,  участието в  научни форуми и

научни  проекти,  както  и  експертната  дейност  на  д-р  Теодор  Денчев,

заключавам, че кандидатът напълно отговаря и дори надвишава изискванията

на ЗРАСРБ и на приетите критерии от Научния съвет за придобиване на научни

степени  и  заемане  на  академични  длъжности  към  Института  по

биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН. Кандидатът е изграден

учен с международен авторитет и с потенциал да бъде един от водещите в

областта на микологията у нас. Затова, убедено препоръчвам на уважаемото

научно жури да избере д-р Теодор Денчев за “доцент” по професионално

направление  4.3.  „Биологически  науки“  и  научна  специалност  01.06.24.

„Микология“ за  нуждите  на  секция  „Микология“  към  Института  по

биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН.

22 декември 2016 г.

гр. София проф. д-р Страхил Берков
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