
СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Ганка Георгиева Бакалова 
пенсионер, член на Научно жури, определено със заповед № 50/17.05.2018 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 академична длъжност „Доцент“ (ДВ, бр. 

20, 06.03.2018 г.) участва един кандидат, д-р Борис Георгиев Асьов, главен 

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

изследвания, БАН. Кандидатът е завършил висшето си образувание в 

Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Образователната и 

научна степен „Доктор“ е придобил след защитена дисертация на тема 

„Таксономия, стопанско значение и консервационна значимост на 

представителите на род Boletus (Манатарки) в България“. 

Научно-метрични показатели 

Д-р Борис Георгиев Асьов участва в конкурса с 46 научни труда, 6 от които 

са свързани с дисертационния му труд. Останалите 40 научни труда са 

разработени от автора по следния начин: 11 статии са публикувани в 

международни списания с импакт-фактор; 13 статии – в международни или 

чуждестранни списания; следват статии в национални списания (4) и кратки 

съобщения (6), както и статии и доклади в сборници и части от книги. 

Справката за установените цитирания на кандидата включват 225 цитата, 

от които 37 са в списания с импакт-фактор, 156 – в международни и 

чуждестранни издания, 64 – в български издания и 5 – в дисертации. 

Д-р Борис Асьов е участвал в 24 проекта, от които 8 са финансирани от 

международни източници, 14 – от национални фондове и други източници и 2 – 

от бюджетната субсидия на БАН. 

Член е на четири международни научни организации, на една от които е 

член-учредител. У нас е член на Българското микологично дружество. Има 28 

участия в научни форуми с доклади и постери (6 доклада и 7 постера на 

международни форуми; 3 доклада и 12 постера на национални форуми). 
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Участвал е в организацията на три международни и един национален 

форуми. 

С цел повишаване на квалификацията си, д-р Б. Асьов е бил на 

специализация 6 месеца, през 2007 г. в Обединеното кралство Великобритания. 

През 2005 г., е получил 2 награди от Института по ботаника за приноси в 

научно-изследователската работа, през 2010 г. получава стипендия за млад учен 

от БАН, а през 2016 г. получава плакет на университета „Кемал Намик“, Текирда, 

Турция. 

 

 

Оценка на научно-изследователската дейност 

Основните направления, върху които са фокусирани научните 

изследвания на д-р Б. Асьов са: таксономия и номенклатура на гъбите; оценка и 

опазване на гъбното разнообразие; устойчиво използване на гъбните ресурси. 

 

А. Таксономия, номенклатура и разпространение на гъбите: 

1. Разред Boletales (болетални гъби): 

 Описан е и характеризиран на молекулярно и морфологично ниво един 

нов род за науката, род – Imperator Assyov et al. 

 Публикувана е таксономична ревизия на род Boletus, секция 

Appendiculati. 

 За първи път е проведено сканиращо електронно-микроскопско 

изследване на базидиоспорите на представители от 3 рода. 

 Съобщени са нови видове за микотата на България, основани на 

изследвани български материали. 

2. Други базидиални гъби: 

 Чрез ДНК анализ е описан нов за науката вид гъба, Hydnellum 

dianthifolium от Източно средиземноморския регион. 

 За първи път е характеризиран молекулярно един вид агарикална гъба 

(Cryptomarasmius corbariensis) върху материал от естествен ареал в 

Евразия.  

 Изследвани са базидиални подземни гъби в Гърция чрез молекулярно-

филогенетични методи. 
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 За първи път е изготвен и публикуван списък на базидиалните гъби с 

едри плодни тела в България (вкл. разред Boletales). Списъкът съдържа 

1537 възприети таксона, 1020 имена са отнесени в синонимика в индекс, 

а други 157 са изключени. 

 Публикувани са нови видове за микотата на България, Гърция, Русия и 

Турция, включително такива, несъобщавани преди на Балканския 

полуостров и от Азия. 

 Направени са допълнения към хорологията на българските видове гъби 

със статус на застрашеност. Публикуван е списък на макромицетите в 

Родопите. 

3. Торбести гъби: 

 Изследвани са подземни торбести гъби от Гърция, Израел, Испания, 

Италия, Кипър и Мароко. Чрез молекулярно-филогенетични методи 

определени родове са променили таксономичния си статус.  

 Извършена е таксономична ревизия на род Trochila в България. 

Предложен е оригинален ключ за определяне на видовете. 

 Съобщени са нови видове торбести гъби за микотата на България и 

Гърция, включително такива нерегистрирани преди на територията на 

Балканския полуостров. 

Б. Опазване на гъбното разнообразие: 

 Кандидатът е участвал в изработването на „Червената книга на 

Република България“ като е публикувал в съавторство 21 гъбни вида. 

В. Научно-приложни приноси: 

 Д-р Борис Асьов участва в мониторинга на гъби в рамките на 

Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие 

(НСМБР) в изпълнение на ангажиментите на страната за опазване на 

биологичното разнообразие. 

 Участва в разработването на частите за гъбите на приети планове за 

управление на защитени територии, в изпълнение на законодателството 

на Република България, касаещо устойчивото развитие на защитените 

територии и опазването на видовете. 
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Приложените към справката приноси, касаещи специалността 01.06.03 

„Ботаника“, не се отнасят към обявения конкурс, но допълват широкия кръг от 

интереси на кандидата и неговата безспорна научна активност. 

 

 

Заключение 

Анализът на научно-изследователската дейност на д-р Борис Георгиев 

Асьов очертава кандидата като утвърден учен с 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 на изследване, гарантиращи представителни изводи и резултати. 

Представените за конкурса материали отговарят (в много отношения 

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

На основание на гореизложеното препоръчвам на членовете на 

Научното жури да подкрепят избора на главен асистент д-р Борис Георгиев 

Асьов за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по професионално 

направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Микология“. 

 

 

 Изготвил становището: 

 

 (доц. д-р Г. Бакалова) 

20.06.2018 г. 




