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СТАНОВИЩЕ

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

Относно: Кандидатурата на гл. ас. д-р Борис Георгиев Асьов от Института по Биоразнообразие и 
екосистемни изследвания, БАН за заемане на академичната длъжност „Доцент“ (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. 20/06.03.2018 г.

     Кандидатът за заемане на академичната длъжност „Доцент“ Борис Георгиев Асьов е завършил 
Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ като бакалавър по биология през 2002 
година, със среден успех много добър 5.13 и защитена с отличен 6 дипломна работа и 
професионална квалификация биолог. Образователна и научна степен доктор получава на 
16.11.2010 година. Темата на дисертацията е „Таксономия, стопанско значение и консервационна 
значимост на представителите на род Boletus (Манатарка) в България с ръководител проф. д-р 
Цветомир Денчев. В момента е гл. ас. д-р в секция „Микология“ на Института по биоразнообразие 
и екосистемни изследвания на БАН.

     Научните му интереси са в областта на таксономия и номенклатура на гъбите (Basidiomycetes, 
Ascomycetes), и оценка и опазване на гъбното разнообразие, консервационен статус, мониторинг 
на гъбни видове, използване на гъбите като природен ресурс.

     Кандидатът е специализирал в реномирана научна институция като Center of Ecology and 
hydrology, National environmental research council, Великобритания 04.2007- 10.2007. Countryside 
Survey 2007-Национална програма за мониторинг на околната среда на Обединено кралство 
Великобритания.

     Научната продукция на гл. ас. д-р Борис Георгиев Асьов обхваща 46 научни публикации.

Научните статии във връзка с дисертационния труд са пет. Научните трудове извън тези във връзка 
с дисертационния труд са 38. Двадесет и четири от тях са публикувани в реферирани 
международни микологични и ботанични списания. Две научни статии са публикувани в книги, 
издадени в чужбина с международна редколегия и шест научни съобщения. Четири статии са 
публикувани в национални списания. Една статия е публикувана в международен сборник и една 
статия е публикувана в сборник трудове от национална конференция, и една като част от книги с 
национална редакционна колегия, издадени в България. 

     Научните статии с импакт фактор са 12. Общият Импакт фактор е 7.561, индивидуалният импакт 
фактор е 4.505. 

     Научните приноси на гл. ас. д-р Борис Георгиев Асьов са таксономични, номенклатурни и 
хорологични за болеталните гъби от разред Boletales.



Описан е един нов за науката род болетални гъби- Imperator Assyov et al. и са публикувани три 
нови комбинации [36].

Публикувана е таксономична ревизия на Boletus секция Appendiculat (сега род Butyriboletus) в 
България. Дадени са описанията на ревизираните видове и е изготвен оригинален ключ за 
определяне на таксоните [12].

За първи път е проведено сканиращо-микроскопско изследване на базидиоспорите на 
представители на родовете Baorangia, Exsudoporus и Lanmaoa [16].

Дискутирана е ортографията на името Rubroboletus legaliae и е предложено запазване на 
оригиналното изписване- R. le-galiae [29].

Съобщени са нови видове за микотата на България от разред Boletales, като за първи път са 
представени данни за морфологията и екологичните особености, основани на изследвани 
български материали [10, 19, 22, 24, 31, 34].

От другите групи базидиални гъби са изследвани с помощта на съвременни молекулярно-
филогенетични и морфологични методи видове от Източносредиземноморския регион. Описана е 
нова за науката рогачкова гъба Hydnellum dianthifolium и е разгледана и уточнена таксономията на 
H. concrescens и H. scrobiculatum [14]. 

За първи път е проучена на молекулярно ниво един вид агарикална гъба от Евразия- 
Cryptomarasmius corbariensis свързан с важния стопански вид Olea europaea. [17].

Изследвани са  със съвременни молекулярно-филогенетични методи и е доказано отнасянето на 
Wakefieldia macrospora с ранг на род в семейство Hymenogastraceae (Agaricales), който всички 
автори досега отнасят към разред Boletales [23].

Проучена е вариацията на споровите белези на Mycena seynii от български и гръцки произходи. 
Тези резултати спомагат за разграничаването му от морфологично близки до него представители 
на рода [15].

За първи път е проучен и публикуван списък на базидиални гъби от разред Boletales, включващ 
1537 таксони и са направени синонимни бележки, като са изключени 157 таксона [8].

Публикувани са нови хорологични данни за гъбните представители  от България, Гърция, Русия и 
Турция. Някои от тях са нови за Балканския полуостров и Азия [9,15, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 33, 35, 
38].

Публикуван е списък на макромицетите от Родопите [41].

От клас Ascomycetes e проучена таксономията и хорологията на подземните представители от 
Гърция, Израел, Испания, Италия, Кипър и Мароко с помощта на съвременни методи и е уточнена 
таксономията на Geopora clausa, и е потвърдена връзката с род Geopora, който е отнасян досега в 
род Hydnocysts. Отделен е род Sepultaria от род Geopora.

Потвърдена е родовата самостоятелност на Hydnocysts с помощта на съвременни молекулярни 
методи.[23].



Направена е ревизия на род Trochilia в България. Направени са описания на трите установени 
вида, като за първи път е изследвано отношението дължина/ширина на аскоспорите. Изготвен е 
оригинален ключ за определяне на видовете [7].

Извършено е сравнително-морфологично изследване на Zeus olympius и Cosmospora ganymedae от 
български и гръцки материали. За първи път са публикувани данни за макроморфологичните 
особености при живи материали на двата вида [28].

Дадени са хорологични данни за нови видове торбести гъби за България и Гърция, включително и 
такива, нови за Балканския полуостров [7, 11, 13, 18, 23, 26, 28, 30, 32].

Публикувани са нови хорологични данни за торбести гъби от България [18, 37, 40, 42].

За първи път за целите на Червена книга на Република България са разработени от авторски 
колектив гъбни видове. Борис Асьов е публикувал в съавторство 21 гъбни представители [45]. 
Дадени са данни за използването и опазването на ядливите диворастящи гъби у нас [21].

Разнообразни и значими са и научно-приложните приноси на гл. ас. д-р Борис Георгиев Асьов: 
книга 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 микотата на страните от Югоизточна Европа са насочени към използването на 
диворастящите гъби за храна или източник на допълнителни доходи за местното население.

Взима участие в мониторинга на гъбите в рамките на Националната система за мониторинг на 
околната среда и в изготвяне на Методика за оценка на състоянието на видове гъби за нуждите на 
тази система. Тази методика ще позволи опазването на гъбното биоразнообразие у нас.

Изработва детайлни протоколи за картиране на тревни екосистеми, свързани с гъбното 
биоразнообразие и ресурси в цялата страна.

Участва в разработване на планове за управление (раздел за гъбното биоразнообразие) на 
природните паркове „Врачански Балкан“ и „Беласица“, както и на резерватите „Тисата“, 
„Ропотамо“, „Тисовица“, „Средока“, „Узунбуджак“ и „Бистришко бранище“, и на поддържаните 
резервати „Пясъчни лилии“ и „Водните лилии“.

Изготвил е уеб-сайт на представителите на разред Boletales през 2011 година и има  по 25000 
посещения годишно.

Важен критерий за стойността на научната продукция на кандидата за доцент в този конкурс са 
цитиранията на неговите публикации. Общият брой цитирания са 225. От тях 156 са в 
международни и чуждестранни издания, 64 са в български издания и 5 са в дисертации. 
Цитиранията в списания с импакт-фактор са 37.

Прави впечатление и активното участие на гл. ас. д-р Борис Георгиев Асьов в различни научни 
форуми и семинари с доклади и постери през последните седемнадесет години: Специална 
международна среща организирана от IUCN, 23.10.2009-30.10.2009, Whitby, North Yorkshire, UK; 
Втора международна среща по Проект Леонардо да Винчи Mycoticon, 2012, Palermo; XXIII Meeting 
of European Confederation of Mediterranean Mycology (CEMM), 08.11.2015-13.11.2015, Fornos de 
Algodres, Portugal; Mediterranean Mycological Congress, 27.11.2015-29.11.2015, Platres, Cyprus; 



Multicongresso de Mycologia, 28.10.2017-04.11.2017, Comarca de Liebana, Spain; 2nd Mediterranean 
Mycological Congress, 01.12.2017-03.12.2017, Platres, Cyprus. 

На национални форуми има участие с доклади на две научни конференции: Научна конференция 
„Растителното разнообразие в полза на обществото“,23.10.2015, София и Edible Mushrooms 
Workshop, 12.12.2016-14.12.2016, Kemal Namik University, Tekirdag, Turkey. Има също участие с 
постери в два Балкански ботанически конгреса, една работна среща в София и една 
международна конференция в Пловдив. В национални форуми има 12 участия в научни сесии и 
семинари.

Освен познаването и проучването на гъбите гл. ас. д-р Борис Асьов е един от най-добрите 
познавачи на висшата флора на България, за която има значителен брой значими научни 
публикации.

     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 Борис Георгиев Асьов отговаря напълно на 
изискванията за придобиване на тази научна степен, като ги надхвърля значително. Той е изграден
млад учен, който самостоятелно може да извършва научноизследователска и учебна дейност на 
високо ниво. Пожелавам му да предаде научните си знания като ръководител на дипломанти и 
докторанти в областта на микологията и висшите растения. Ето защо ще гласувам положително за 
неговия избор и се надявам и другите членове на почитаемото научно жури да направят това.

24.06.2018 г. проф. д-р Димитър С. Димитров


