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С Т А Н О В И Щ Е

от доц. д-р Ганка Георгиева Бакалова 
пенсионер, член на Научно жури, определено със заповед №158/25.10.2016 г., 
по процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“ по професионално

направление 4.3. „Биологични науки“, научна специалност „Микология“ (01.06.24),
за нуждите на секция „Микология“, отдел „Растително и гъбно разнообразие и

ресурси“, ИБЕИ – БАН

В обявения конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ (ДВ, бр.

61, 05.08.2016 г.) участва един кандидат, д-р Теодор Цветомиров Денчев, главен

асистент  в  секция  „Микология“,  Институт  по  биоразнообразие  и  екосистемни

изследвания,  БАН.  Кандидатът  е  завършил  висшето  си  образование  в

Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Микология“,

а  образователната  и  научна  степен  „Доктор“  е  придобил  след  защитена

дисертация на тема „Таксономично проучване на главнѝте  (Ustilaginomycetes) по

растения от семейство Cyperaceae в Япония и Южна Корея“.

Научно-метрични показатели

Д-р Теодор Цветомиров Денчев участва в конкурса с 34 научни труда, като 2

от тях са във връзка с дисертационния му труд. Останалите 32 научни труда са

разработени  от  автора  по  следния  начин:  една  монография  (първи  автор),  26

статии – в реферирани международни списания, 2 статии – в книга, издадена в

чужбина  (с  международна  редколегия)  и  3  научни  съобщения;  15  статии  са

публикувани в международни научни списания с импакт-фактор.

Справката за установените цитирания на кандидата включва 41 цитата, от

които 14 са в списания с импакт-фактор.

Д-р Теодор Ц. Денчев е участвал в 13 проекта, от които 5 са финансирани

от фондове на ЕС, 2 – от национални фондове, 4 – от министерства и 2 – от

бюджетната субсидия на БАН.

Член е на три международни научни организации, в една от които заема

ръководна длъжност. Има 16 участия в научни форуми с доклади и постери (на

световен микологичен конгрес – с постер, на европейски микологичен конгрес – с

2  доклада,  на  други  международни  микологични  форуми  –  с  8  доклада,  на
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национални  научни  форуми  –  с  5  постера).  Бил  е  организатор  и  домакин  на

международен микологичен форум, проведен в София.

С  цел  повишаване  на  квалификацията  си,  д-р  Денчев  е  бил  на

специализация в молекулярните лаборатории на Кралските ботанически градини,

Кю, Великобритания, Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, Queensland

Government, Бризбейн, Австралия, и Ruhr-Universität Bochum, Бохум, Германия.

През  2013  г.  е  получил  наградата  на  БАН  за  най-млад  учен  „Иван

Евстратиев Гешов”.

Оценка на научно-изследователската дейност

Основните направления, върху които са фокусирани научните изследвания

на д-р Денчев, са таксономия и номенклатура на гъбите, със специално внимание

върху  таксономията  на  главнѝте  (подотдел  Ustilaginomycotina и  сем.

Microbotryaceae от подотдел Pucciniomycotina).

1. Таксономични и номенклатурни приноси

 Публикувано  е  монографско  проучване  на  видовия  състав,

гостоприемниците и разпространението на род  Anthracoidea (Anthracoidea-

ceae) в Япония, Курилските острови, о-в Сахалин и Корейския полуостров.
 Публикувано е ново за науката семейство гъби, Erratomycetaceae Denchev &

T. Denchev.
 Извършено е таксономично проучване на главнѝ по растения от семейство

Cyperaceae от различни райони на света (в Европа, Азия, Африка, Северна

и  Южна  Америка).  Установени  са  нови  данни  за  видовия  състав,

гостоприемниците  и  разпространението  на  главнѝте  по  сем. Cyperaceae.

Описани са 10 вида нови за науката.
 Извършено  е  таксономично  проучване  на  главнѝ  по  растения  от

семействата Poaceae и  Juncaceae от различни райони на света (в Европа,

Азия и Африка). Описани са 6 вида нови за науката.
 Извършено  е  таксономично  проучване  на  главнѝ  по  растения  от

семействата  Caryophyllaceae и Polygonaceae от различни райони на света.

Публикувани са нови видове и гостоприемници на вече известни видове от

Европа, Азия и Африка.
 Описани са два вида от род Entyloma, нови за науката, от САЩ. 

2



 Изработен  е  списък  на  лигавите  гъби  (миксомицети)  (Percolozoa и

Mycetozoa) в Турция, включващ 252 вида.

2. Научно-приложни приноси

 Издадена  е  научна  книга  (публикувана  на  4  езика)  за  определяне  и

устойчиво използване на диворастящите ядливи гъби в селските райони на

Италия,  Гърция,  България  и  Кипър.  Изработен  е  електронен  пакет  за

обучение,  включващ  модули  за  обучение  за  определяне  на  най-широко

разпространените  ядливи  видове  гъби  и  техните  отровни  двойници,  за

обработване,  съхраняване  и  търговия  с  диворастящи  ядливи  гъби  и  за

култивиране на гъби. Информацията е от важно значение за тази част от

населението в селските райони на България, Италия, Гърция и Кипър, която

включва безработни или работещи, но с ниски доходи.

 Изработена  е  „Методика  за  оценка  на  състоянието  на  видове  гъби“  за

целите  на  „Националната  система  за  мониторинг  на  биологичното

разнообразие в България“ към МОСВ.

 Таксономичните изследвания на посочените родове главнѝ са приноси към

пълната инвентаризация на тази група гъби на глобално ниво.  Някои от

проучените видове заслужават природозащитен статус и информацията от

тези изследвания може да бъде използване за оценка на консервационния

статус на такива видове.

Заключение

Анализът на научно-изследователската дейност на д-р Теодор Цветомиров

Денчев  показва  безспорни  научни  и  научно-приложни  резултати,  които

представляват принос към науката на регионално и световно ниво. Извършена е

огромна по обем работа. Използвани са съвременни методи за изследване, които

гарантират представителни резултати и изводи.

Представените  за  конкурса  материали  отговарят  (в  някои  отношения  и

надхвърлят) изискванията за придобиване на академичната длъжност „Доцент“,

според критериите на НС на ИБЕИ, БАН.
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На  основание  на  гореизложеното  препоръчвам  на  членовете  на

Научното  жури  да  подкрепят  избора  на  главен  асистент  д-р  Теодор

Цветомиров  Денчев  за  заемане  на  академичната  длъжност  „Доцент“  по

професионално направление 4.3. „Биологични науки“, научна специалност

„Микология“.

Изготвил становището:

(доц. д-р Г. Бакалова)

20.12.2016 г.
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