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С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е

от чл.-кор. дсн Пламен Борисов Мирчев

(Институт за гората при Българска академия на науките)

по материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност

„доцент “ по научна специалност „Микология “ (шифър 01.06.24)

В конкурса за доцент, обявен в „Държавен вестник“, бр. 61, от 05.08.2016 г., за

нуждите на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при

БАН – София,  секция  „Микология“  участва  единствен  кандидат  гл.  ас.  д-р  Теодор

Цветомиров Денчев. 

Теодор Денчев е роден през 1985 г. в Русе. Висшето си образование получава в

Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет, където през

2011 г.  придобива  квалификацията “магистър  по  микология“. От  03.02.2010  г.  е  на

работа  в  ИБЕИ,  в  секция  „Микология“  последователно  като  биолог,  асистент  и  от

05.10.2015  г.  –  главен  асистент.  В  периода  01.01.2012  г.  –  31.12.2014  г.  е  редовен

докторант  в  същия  институт  и  през  2015  г.  защитава  дисертация  на  тема:

„Таксономично  проучване  на  главните  (Ustilaginomycetes)  по  растения  от

семейство  Cyperaceae  в  Япония  и  Южна Корея“  и  придобива  образователната  и

научна степен „доктор“. 

Кандидатът има внушително участие в научни проекти. В периода 2011-2016 г.

участва  в 5 проекта,  финансирани от  фондове на ЕС, като на 2 е ръководител;  в 2,

финансирани от  национални фондове (2010-2013),  в  1  от  тях  като  ръководител;  в  4

проекта  на  министерства  (2013-2016) и в  2 от  бюджетната  субсидия  на  БАН (2011-

2016).  През  2011-2016  г.  е  осъществил  3  краткосрочни  специализации  във

Великобритания, Австралия и Германия. С 11 доклада (8 от които са представени на

проявите от  Т. Денчев) и 6 постера участието му в научни форуми, самите които са на

много високо ниво, като световeн и европейски микологични конгреси, международни

форуми и т.н., трябва да бъде оценено много високо.

През 2013 г. Т. Денчев е удостоен с наградата на БАН за най-млади учени до 30

години „Иван Евстратиев Гешов“.

Научните  трудове  на  кандидата  включват  2  бр.,  свързани  с  придобиване  на

научната  и  образователна  степен  „доктор“.  На  конкурса  за  академичната  длъжност



„доцент“ се представя с 32 публикации, от които: 1 монография; 15 в списания с IF,

издавани в САЩ, Германия и Нова Зеландия (общ IF 13,1); 2 статии в книги, издадени в

чужбина; 3 научни съобщения и др. Първи автор е на 13 от работите (40,6 %). Т. Денчев

надхвърля с 60 % приетите критерии  на ИБЕИ за заемане на академичната длъжност

„доцент”,  според  които  трябва  да  се  представи  с  най-малко  20  публикации  в

специализирани  научни  издания,  от  които  поне  10  да  са  в  специализирани

международни издания с импакт фактор.

Приносите на научната продукция на кандидата бих систематизирал в няколко

направления:

На  базата  на  хранителна  специализация,  морфологични  характеристики  и

молекулярни  филогенетични  анализи  е  описано  ново  за  науката  семейство

Erratomycetaceae (13)*.

Описани са 20 нови за науката вида, принадлежащи към 7 рода:  Anthracocystis

kolhapurensis (13), Anthracoidea arnellii (4), A. eburneae (6, 22), A. melanostachyae (7, 29),

A. pseudomichelii, A. caricis-grallatoriae, A.  lanceolatae (3), A. caricis-reznicekii  (22), A.

deweyanae, A. foeneae  и A. savilei (12), Eballistra punensis (13), Entyloma castillejae и E.

violae (15), Urocystis  bolboschoeni (9)  и  Ustanciosporium  tropicoafricanum (25),

Sporisorium  capillipedii-alpini (23),  S.  lohagadense и  S.  mahabaleshwarense  (13),  S.

pakistanense (10).

В  изготвената  от  кандидата  справка  11  „Таксономични  и  номенклатурни

новитати, публикувани от гл. ас. д-р Теодор Ц. Денчев“ в рубриката „Нови за науката

видове: 21“ е изпуснат  Sporisorium pakistanense,  който в публикация № 10, стр. 166 е

описан като нов за науката вид.

Новите видове за науката Anthracoidea blepharicarpae и A. dispalatae, посочени в

справката на кандидата, са публикувани в статия (1), свързана с дисертациония труд.

Космополитните проучвания на кандидата са му позволили да разшири ареала за

много  от  видовете,  като  са  установени  27  нови  географски  района  по  света:

Азербайджан (29), Армения (19, 29), Бенин (16), България (8, 32), Великобритания (5,

9), Гърция (26), Египет (5, 28), Иран (7), Канада (6, 12, 13), Канарските острови (28),

Конго (11), Корея (32), Либерия (24), Мадагаскар (17, 28), Мозамбик (20), Пакистан (10,

14), Русия (4), САЩ (15, 22), Сомалия (28), Таджикистан (29), Танзания (20), Того (16),

Украйна (32), Фолкландски острови (5), Чилийска Огнена земя (21) и Япония (18). Тук

специално  трябва  да  бъде  споменато  монографското  проучване  на  видовия  състав,

* Номерата на Pdf на публикациите.



гостоприемниците  и  разпространението  на  род  Anthracoidea  (Anthracoideaceae)  в

Япония, Курилските острови, о-в Сахалин и Корейския полуостров (3) и анотираният

списък на 252 вида миксомицети от Турция (27).

Сериозен  научен  принос  е  установяването  на  нови  гостоприемници  за

проучваните видове (11, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 26, 28, 29).

В редица научни работи кандидатът прави сравнение на проучваните видове по

различните  гостоприемници,  таксономични  ревизии  (23)  и  публикуване  на  нови

комбинации (8, 9, 11, 24, 26, 33).

Изложената фактология за научните приноси на кандидата ми дава основание в

оценъчната част на моето заключение да му дам много висока оценка. Т. Денчев не се

разпилява в многотемие, а в избраната тематика, разработена на високо научно ниво,

постига видими за научната общност резултати.

Висока  оценка  трябва  да  получи  работата  за  диворастящите  ядливи  гъби  в

България, Гърция, Кипър и Италия, като си заслужава да се отбележи наред с научната

информация, доброто полиграфско ниво с голям илюстративен материал. В тази насока

научноприложен принос е и „Методика за оценка на състоянието на видове гъби“ за

целите  на  „Националната  система  за  мониторинг  на  биологичното  разнообразие  в

България“. Известно е, че добрата наука обикновено е солидна основа за намиране на

приложение  в  практиката.  В  този  смисъл,  постигнатото  навярно  ще  се  използва  в

екологията, растителнозащитната практика и инвентаризацията на главнѝте в световния

им ареал.

Оценка  за  стойността  на  публикационната  дейност  на  кандидата  е  броят  на

цитиранията и видът на изданията, в които са направени. Т. Денчев представя списък с

41 цитирания, от които 14 в издания с IF на 14 негови работи, т.е. той напълно покрива

приетите критериите на ИБЕИ за заемане на академичната длъжност „доцент”, според

които цитиранията на научни трудове на кандидата да са поне 20, от които поне 10 в

специализирани международни издания с импакт фактор.

Заключение:

 Наукометричните показатели на трудовете ми дават основание да им дам висока

оценка. Достойнствата на кандидата за заемане на обявената конкурсна длъжност могат

да бъдат оценени в количествено измерение (брой на публикациите и цитиранията) и в

качествен аспект (научни приноси).  Т.  Денчев покрива всички критерии на Научния

съвет  за  придобиването  на  научни  степени  и  заемане  на  академични  длъжности  в



ИБЕИ-БАН, приети от НС на ИБЕИ – БАН на 3 май 2011 г.  Постигнати са сериозни

приноси, очертаващи неговия  научноизследователски  профил.  Цялостната  му научна

дейност  за  този  сравнително  не  дълъг  научно  изследователки  период  намирам  за

забележителна. Предлагам  гл. ас. д-р  Теодор Цветомиров Денчев да бъде избран за

академичната длъжност „доцент “ по научната специалност 01.06.24 „Микология “.

София, Подпис:
07. 12. 2016 г.                      Чл.-кор. дсн Пламен Мирчев


