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Р Е Ц Е Н З И Я
от проф. д-р Цветомир М. Денчев, 

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН, 

на представените документи за участие в конкурс за заемане на академичната 

длъжност „доцент“ по професионално направление „4.3. Биологични науки“, 

научна специалност „Микология“ (01.06.24), за нуждите на секция „Микология“, 

отдел РГРР, ИБЕИ, БАН, обявен в Държавен вестник, бр. 20/06.03.2018 г. 

За участие в конкурса, в законно обявения срок редовни документи е подал 

само един кандидат – д-р Борис Георгиев Асьов, главен асистент в секция 

„Микология“, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН. 

1. Описание на представените документи
Комплектът от представените документи на кандидата е пълен и включва: 

заявление за участие в конкурса, медицинско свидетелство, свидетелство за 

съдимост, професионална автобиография, копия от дипломи за получаване на 

образователната степен „магистър“ и на образователната и научна степен 

„доктор“, удостоверение за стаж по специалността, списък на научните трудове 

(разделени съобразно изискванията), списък на научно-приложните разработки, 

списък на цитиранията на научните трудове, справка за приносите, справка за 

преподавателската активност, списък на участията в научни форуми, копия от 

научните трудове и удостоверение за заеманата длъжност „главен асистент“ в 

ИБЕИ. 

2. Кариерно и тематично развитие на кандидата
Д-р Борис Асьов е роден през 1975 г. в гр. София. През 2001 г. е завършил 

Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, с магистърска степен по 

ботаника. През 2001 г., веднага след получаването на магистърската си степен, 

е назначен на работа като специалист-биолог в секция „Микология“ на Института 
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по ботаника към БАН (понастоящем, Институт по биоразнообразие и екосистем-

ни изследвания). През периода 2002–2004 г. е бил редовен докторант в секция 

„Микология“ на ИБ, по научната специалност „микология“. През периода 2005–

2010 г. е работил като специалист-биолог в секция „Микология“. През 2010 г. е 

защитил докторската си дисертация на тема: „Таксономия, стопанско значение и 

консервационна значимост на представителите на род Boletus (Манатарка) в 

България”. От 2010 г. е асистент в ИБЕИ, а от 2011 г. е главен асистент. 

От 2017 г. е временно изпълняващ длъжността ръководител на ИГ „Еколо-

гия и опазване на гъбите“. От 2009 г. е експерт в научния консултативен орган по 

CITES към министъра на околната среда и водите. През периода 2005–2010 г. е 

бил член на УС на Българското микологично дружество. Има необходимия опит 

за работа с научни екипи; притежава много добри компютърни умения, както и 

умения за използване на GIS. Владее писмено и говоримо английски, руски и 

гръцки езици; ползва научна литература на немски, френски, италиански, 

испански и чешки. 

През периода април–октомври 2007 г. е бил на специализация във Велико-

британия (Center of Ecology and Hydrology, National Environmental Research 

Council), където е специализирал в областта на мониторинга на околната среда. 

Основните му научни интереси в специалността „микология“ са свързани 

с таксономия и номенклатура на гъбите, оценка и опазване на гъбното 

разнообразие и устойчиво използване на гъбите като природен ресурс. 

Квалификацията и активността му в тази специалност отговарят на тематиката 

на настоящия конкурс. 

 

 

3. Основни направления в изследователската работа на кандидата и най-
важни научни приноси 

Кандидатът участва в конкурса с 40 научни труда в специалността 

„микология“ (извън тези, които са във връзка с дисертационния труд за получава-

не на образователната и научна степен „доктор“). Тези трудове са разпределени 

както следва: 11 статии в списания с импакт-фактор, 17 статии в списания без 

импакт-фактор, 6 кратки съобщения в издания без импакт-фактор, 2 статии в 

сборници или трудове от конференции, 2 глави от книга с международна редак-

ционна колегия, издадена в чужбина, разработка на видове за Червена книга на 
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Република България и участие в 1 справочно издание. Общият брой на трудове-

те, както и броят на статиите, публикувани в списания с импакт-фактор, надхвър-

лят този, който се изисква от Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБЕИ. Д-р Борис Асьов 

има общ IF: 7.561. В осем от трудовете рецензентът е съавтор с кандидата и те 

не са рецензирани тук. 

 

3.1. Таксономия, номенклатура и разпространение на болеталните гъби 
(разред Boletales) 

На базата на морфологични и филогенетични данни е описан нов за 

науката род болетални гъби, Imperator, и са предложени три нови комбинации 

[публикация № 36]. Публикувана е таксономична ревизия на Boletus sect. 

Appendiculati (понастоящем род Butyriboletus) в България, с описания на 

възприетите видове и оригинален ключ за определянето им [12]. За първи път е 

извършено изследване в SEM на базидиоспорите на видове от Baorangia, 

Exsudoporus и Lanmaoa [16]. Обсъдена е ортографията на името Rubroboletus 

legaliae и е предложено запазване на оригиналното изписване, R. le-galiae [29]. 

Съобщени са нови за микотата на България болетални видове гъби, с данни за 

морфологията и екологичните им особености [10, 19, 22, 24, 31]. 

 

3.2. Таксономия и разпространение на други групи базидиални гъби 
Извършено е сравнително-морфологично и филогенетично изследване на 

видове от род Hydnellum, като е описан един нов вид за науката, H. dianthifolium, 

и е направен принос към таксономията на H. concrescens и H. scrobiculatum [14]. 

За първи път е извършено филогенетично изследване на Cryptomarasmius corba-

riensis, агарикален вид гъба, който е от практически интерес, поради трофичната 

му свързаност с маслината (Olea europаea) [17]. Проведено е филогенетично 

изследване на базидиални подземни видове гъби от Гърция. Доказана е прина-

длежността на Wakefieldia macrospora като самостоятелна линия с ранг на род в 

семейство Hymenogastraceae (Agaricales), а не в разред Boletales, както е бил 

възприеман преди това изследване [23]. Съобщени са нови видове за микотата 

на България, Гърция, Турция и Русия [9, 17, 19, 23, 25, 27, 33, 35, 38]. Направени 

са допълнения към хорологията на български видове гъби, предимно на видове 

с консервационен статус или на по-рядко съобщавани видове [27, 38, 39, 40]. 
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3.3. Таксономия и разпространение на торбести гъби 
Извършено е сравнително-морфологично и филогенетично изследване на 

подземни видове торбести гъби от Гърция, Израел, Испания, Италия, Кипър и 

Мароко. Демонстрирано е наличието на неописани, морфологично близки 

таксони в двата клада на род Geopora s.l. За първи път е изследван с молеку-

лярно-филогенетични методи видът Geopora clausa и е потвърдено отнасянето 

му към род Geopora, а не към род Hydnocystis. В резултат на изследването е 

потвърдена необходимостта от отделяне на род Sepultaria от род Geopora [23]. 

Извършена е таксономична ревизия на род Trochila в България, като са 

представени оригинални описания на трите установени вида и ключ за 

определянето им [7]. Проведено е сравнително-морфологично изследване на 

Zeus olympius и Cosmospora ganymedae върху български и гръцки образци [28]. 

Съобщени са нови видове торбести гъби за микотата на България и Гърция, 

включително и видове, които са нови за Балканския полуостров [7, 13, 18, 23, 26, 

28, 30, 32]. Публикувани са допълнения към хорологията на български видове 

торбести гъби [18, 37, 40, 42]. 

 

3.4. Разпространение на чужди видове гъби в България 
За първи път за страната са установени два вида чужди гъби, Lysurus 

cruciatus и Mycena seynii [15, 20]. 

 

Приемам справката на д-р Б. Асьов за научните му приноси в 

специалността „микология“ така, както ги е формулирал. 

Във втория раздел на списъка си с научни публикации, кандидатът е 

включил научни трудове от друга специалност, 01.06.03 „ботаника“. Списъкът 

включва 25 научни публикации, вкл. 2 статии в списание с импакт-фактор и 4 

издания на конспект на растенията в България. Тъй като конкурсът е в 

специалност „микология“, а и няма втори кандидат, приемам тези данни за 

сведение, като допълнителна активност, която няма да рецензирам. 

 

 

4. Значимост на получените резултати 
Описаният нов род и един нов вид за науката, новите комбинации на имена 

на гъби, новоустановените за страната и други държави видове са оригинални 
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приноси в науката. Проведените филогенетични изследвания на конкретни видо-

ве гъби също са оригинални приноси. Публикуваните резултати от научно-

изследователската дейност на д-р Асьов имат важно значение за пълното инвен-

таризиране на гъбите в България и за тяхното таксономично проучване, като част 

от цялостното проучване на биологичното разнообразие в страната ни, и като 

база за разработване на дългосрочна стратегия за пълноценното им използване 

като природен ресурс. Задълбоченото разрешаване на конкретни таксономични 

проблеми, например в областта на болеталните гъби или на подземните базиди-

ални и торбести гъби, спомогна за утвърждаването на д-р Асьов като един много 

добър специалист сред европейските миколози. Микологичните му трудове са 

цитирани многократно, общо 225 пъти (156 цитата в международни и 

чуждестранни издания, 64 в български издания, 5 в дисертации), като цитатите в 

списания с импакт-фактор са 37. Публикациите му в областта на ботаниката, 

приети като допълнителна активност, също са с много висока цитируемост, общо 

463 цитата (66 от тях в списания с импакт-фактор). 

Кандидатът е награждаван от БАН със стипендия за млад учен (2010 г.) и 

от ИБ с награда за постижения в научно-изследователската работа (за 2000–

2004 г.) и Награда на името на проф. Е. Паламарев (2005 г.). Има и една награда 

от чужд университет – Плакет на Университета „Кемал Намик“, Текирда, Турция. 

Член е на международни и чуждестранни научни организации: International 

Society for Fungal Conservation, Sociéte Mycologique de France, Assoziazione 

Micologica ‘Giacomo Bresadola’. 

 

 

5. Най-значими научно-приложни постижения 
Д-р Б. Асьов участва активно в проекти с научно-приложна насоченост. 

Сред най-значимите му научно-приложни постижения е участието му в 

разработката на детайлни протоколи за картиране на състоянието на тревни 

екосистеми (индикатори, свързани с гъбно разнообразие и ресурси) [№ 2 от 

списъка му с научно-приложни разработки]. Разработката е свързана с оценката 

на екосистемните услуги, предоставяни от тревни съобщества в страната. 

Разработил е разделите за гъби в приети планове за управление на 

защитени територии: природни паркове „Врачански Балкан“ (вкл. резерват 

„Врачански карст“) и „Беласица“, резерватите „Тисата“, „Ропотамо“, „Тисовица“, 
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„Средока“ и „Узунбуджак“, и поддържани резервати „Пясъчна лилия“ и „Водните 

лилии (Вельов вир)“ [№ 3]. Разработките са в изпълнение на законодателството 

на Република България и обслужват нуждите на държавата по отношение на 

устойчивото управление на защитени територии и опазването на видове. 

 

 

6. Умения за ръководене на научни изследвания 
В професионалната биография на д-р Асьов има приложен списък на 

участията му в научни и научно-приложни проекти, който свидетелства за 

изключително висока изследователска активност. Кандидатът е бил ръководи-

тел на два проекта, финансирани от Фонд „Научни изследвания“, свързани с 

биоразнообразието и стопанското значение на гъбите от род Boletus в България, 

което е допринесло за изработване на необходимите умения за ръководене на 

научни изследвания. 

 

 

7. Профил на научноизследователската работа на кандидата 
Профилът на кандидата е ясно очертан от тематиката на научните му 

трудове, които са в специалностите „микология“ и „ботаника“. Той е отлично 

подготвен учен в двете специалности, освен това е и много добър полеви 

изследовател. 

 

 

8. Роля на кандидата за обучението на млади научни кадри 
Д-р Асьов е участвал в провеждането на упражнения по дисциплините 

„Систематика на водорасли и гъби” и „Систематика на висшите растения” и 

„Ботаника – част 2“ в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. 

 

 

9. Препоръки 
В публикация № 36 има описан нов род за науката, с 11 автори на името, 

и са направени комбинации, с по 12 души-автори. Включването на такъв голям 

брой автори на имена на таксони не е забранено от международния кодекс за 

номенклатура, но е практика, която не е препоръчително да бъде следвана. 
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10. Лични впечатления 
Познавам Борис Асьов от 2001 г. Той е отлично подготвен, мотивиран и 

всеотдаен в работата си учен. 

 

 

11. Заключение 
Изследователският профил на д-р Борис Асьов и професионалните му и 

организационни умения отговарят на очакваните за кандидат за длъжността 

„доцент“ по микология. Научноизследователската му и публикационна активност, 

както и данните за цитирането на научните му трудове и за участието му в 

научноизследователски и научно-приложни проекти напълно съответстват и 

дори надхвърлят изискванията за заемане на академичната длъжност „доцент”, 

съгласно Закона за развитие на академичния състав в Република България и 

критериите на Научния съвет на ИБЕИ. Това ми дава основание да предложа на 

уважаемите членове на Научното жури и на членовете на Научния съвет на 

ИБЕИ да гласуват положително за заемане на академичната длъжност „доцент“ 

по професионално направление „4.3. Биологични науки“, научна специалност 

„Микология“ (01.06.24) от гл. ас. д-р Борис Асьов. 

 

 

26.06.2018 г. 

гр. София Рецензент: 

 

 (проф. д-р Цветомир Денчев) 




