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СТАНОВИЩЕ

от проф. д-р Димитър Стоянов Димитров, Национален природонаучен музей- БАН

Относно:  Кандидатурата  на  гл.  ас.  д-р  Теодор  Цветомиров  Денчев  от  Института  по
Биоразнообразие  и  екосистемни  изследвания,  БАН  за  заемане  на  академичната  длъжност
„Доцент“  пo професионално  направление  4.3  Биологични  науки,  специалност  Микология
(01.06.24) за нуждите на секция „Микология“, отдел „Растително и гъбно разнообразие и ресурси“
на Института по Биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, с участие в процедура,
публикувана в Държавен вестник бр. 61/05.08.2016 г.

     Кандидатът за заемане на академичната длъжност „Доцент“ Теодор Цветомиров Денчев е
завършил Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ като бакалавър по биология през
2009 година, магистър по микология 2011 година и е бил редовен докторант в секция „Микология“
(2012-2014). Темата на дисертацията е „Таксономично проучване на главните (Ustilaginomycetes) в
Япония и Южна Корея“.

     Научните му интереси са в областта на таксономията и номенклатурата на гъбите (главните от
подотдел Ustilaginomycotina и сем. Microbotriaceae от подотдел Pucciniomycotina), паразитни гъби
по растенията, и оценка и опазване на гъбното разнообразие, консервационен статус и редлистинг
по ръжди и главни, мониторинг на гъбни видове, инвазивни видове гъби, използване на гъбите
като природен ресурс.

     Кандидатът е специализирал в реномирани научни институции като Royal Botanic Gardens, Kew,
Великобритания,  Department of Agriculture,  Fisheries and Forestry (DAFF),  Queensland government-
Бризбейн,  Австралия,  Evolution and biodiversity of plants,  Ruhr-Universitat Bochum-  Германия.
Извършвал е теренни проучвания в различни страни от Европа и Австралия.

     Научната продукция на гл. ас. д-р Теодор Цветомиров Денчев обхваща 34 научни публикации.
От тях една монография:  Denchev,  T.T.,  Denchev,  C.M.,  Michikawa,  M. &  Kakishima,  M. 2013.  The
genus Anthracoidea (Anthracoideaceae) in Japan and some adjacent regions.- Mycobiota 2: 1-125. ISSN
1324-7129 (Print). ISSN 971-619-90112-2-5) (Online).

Научните  статии  във  връзка  с  дисертационния  труд  са  две.  Научните  трудове,  извън тези  във
връзка  с  дисертационния  труд,  са  32.  Двадесет  и  шест  от  тях  са  публикувани  в  реферирани
международни микологични и ботанични списания. Две научни статии са публикувани в книги,
издадени в чужбина с международна редколегия, а три са научни съобщения.

     Научните статии с импакт фактор са 17. Общият Импакт фактор е 14,5. Трудовете на кандидата
са  цитирани  общо  41  пъти.  От  тях  14  цитирания  са  в  списания  с  импакт  фактор,  а  27  са  в
реферирани микологични и ботанични списания.

     Научните  приноси  на  гл.  ас.  д-р  Теодор  Цв.  Денчев  в  статиите,  които  са  във  връзка  с
дисертацията за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“, са установените 11
вида гъби нови за Япония и нови 3 рода и пет вида за Южна Корея и Корейския полуостров.



За първи път е инвентаризиран видовият състав на гостоприемниците и разпространението на
паразитните гъби от клас  Ustilaginomycetes по растенията от сем.  Cyperaceae в Япония и Южна
Корея:  32  вида  главни  от  родовете  Anthracoidaea,  Cintractia,  Farysia,  Moreana,  Schizonella,
Tolyposporium и Ustanciosporium.

Описани  са  4  вида,  нови  за  науката,  гъби.  Предложени  са  нови  номенклатурни  решения.
Установени са 13 нови гостоприемници на главни от род Carex.

Установени  са  8  вида  висши  растения  като  нови  гостоприемници  на  известни  видове  гъби  от
Япония и е установена таксономичната структура на установените гостоприемници. За седем вида
гъби е предложено да получат природозащитен статус.

     Научните приноси извън тези,  които са във връзка с  дисертационния труд,  представляват
съществени  научни  постижения  за  таксономията  и  хорологията  на  главните  и  ръждите:
публикувано  е  ново  за  науката  семейство  гъби  Erratomycetaceae Denchev &  T.  Denchev с
едноименен род и 5 вида по растения от семейство Fabaceae с ареал в Индия, Африка, Централна
и Южна Америка.

     Описани  са  10  нови  за  науката  вида  от  род  Anthracoidea от  Западен  Сибир,  Армения,
Азърбайджан,  Иран  и  Таджикистан.  В  резултат  от  таксономичното  проучване  на  главните  по
растения от сем.  Poaceae и Juncaceae са описани 6 нови за науката вида от Китай, Пакистан и
Индия.

От САЩ са описани два нови вида  от род Entyloma. 

Установени са нови видове гъби за Либерия, Египет, Канарските острови и Сомалия.

Установени са нови гостоприемници на Sporisarum от Канарските острови, Сомалия, Того, Бенин,
Д.Р.  Конго.  В  резултат  на  таксономично  проучване  на  главни  по  растения  от  семействата
Caryophyllaceae и  Polygonaceae от  различни  райони  на  света,  са  публикувани  нови  видове  за
България, Великобритания, Гърция, Египет, Мадагаскар и Пакистан.

От Турция е публикуван списък на лигавите гъби (миксомицети) от 252 вида.

Разнообразни и значими са и научно-приложните приноси на гл. ас. д-р Теодор Цв. Денчев: книга
на четири езика за определяне и използване на диворастящи ядливи гъби в селските райони на
Италия, Гърция, България и Кипър, Методика за оценка на състоянието на видове гъби. Всички
тези изследвания на главните от тези родове са принос към пълната им инвентаризация в света и
допринася  за  правилното  определяне  на  тази група  паразитни  гъби  за  развитието  на  техните
гостоприемници, които имат различно стопанско значение.

Прави впечатление и активното участие на гл. ас. д-р Теодор Цв. Денчев в различни научни форуми
и семинари с доклади и постери през последните шест години: Световен микологичен конгрес в
Единбург,  Европейски  микологичен  конгрес  в  Солун,  международни  микологични  форуми  в
Италия, Гърция, Швеция, Шотландия и България.

     В заключение мога да кажа, че кандидатът за заемане на академичната длъжност „Доцент“,
специалност Микология (01.06.24) за нуждите на секция „Микология“, отдел „Растително и гъбно
разнообразие и ресурси“ на ИБЕИ при БАН гл. ас. д-р Теодор Цветомиров Денчев отговаря напълно



на изискванията за придобиване на тази научна степен, като ги надхвърля значително. Ето защо
ще  гласувам  положително за  неговия  избор и  се  надявам  и  другите  членове  на  почитаемото
научна жури да направят това.

02.12.2016 г. проф. д-р Димитър С. Димитров


