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СТАНОВИЩЕ

От доцент д-р Мелания Михайлова Гьошева-Богоева

от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания–БАН,

Член на Научно жури, определено със Заповед № 50/17.05.2018 г. по процедура за

избор на доцент по научната специалност 01.06.24 Микология за нуждите на секция

,,Микология” в ИБЕИ-БАН

Конкурсът за избор на доцент по научната специалност 01.06.24 Микология е публикуван в

Държавен вестник, бр. 20 от 06. 03. 2018 г. Единствен кандидат е гл. ас. д-р Борис Георгиев

Асьов от секция „Микология” към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания,

БАН-София.

Общи данни за кариерното и тематичното развитие на кандидата

Гл. ас. д-р Борис Георгиев Асьов е завършил. висшето си образование през 2001 г. в

Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Придобил е образователна степен

„магистър” в Катедрата по Ботаника по специалност 01.06.03 Ботаника. От август 2001 г. е

назначен като специалист биолог  в ИБЕИ- БАН. След успешно издържан конкурс е редовен

докторант от м. януари 2002 г. с три годишен срок за разработване на дисертационен труд на

тема „Таксономия, стопанско значение и консервационна значимост на представители от род

Boletus (Манатарка)  в  България” по  научната  специалност  01.06.24  Микология в  същия

институт-секция  „Микология”. След  успешна  защита  през  2010  г.  е  доктор  по  научната

специалност 01.06.24 Микология. От м. декември 2011 г. и понастоящем е главен асистент в

секция ,,Микология”. Ръководител  е на ИГ ,,Екология и опазване на гъбите” в  секцията от

2017 г.

Основните области на научен интерес на д-р Б. Асьов са: Таксономия и номенклатура на

гъбите, със специално внимание върху таксономията на представителите от разред Boletales

и  подземни  торбести  и  базидиални  гъби.  Оценка  и  опазване  на  гъбното  разнообразие.

Устойчиво използване на гъбните ресурси и др.

Б.  Асьов  членува  в  редица  национални  и  международни  научни  организации  (Българско

Микологично дружество, International Society for Fungal Conservation, Sociéte Mycologique de

France, Association Ascomycete.org. и др.).

Научната дейност на д-р Б. Асьов е свързана с участие в  24 национални и международни

научни проекти. Има проведена една специализация в  Center of Ecology and Hydrobiology,

National Environmental Research Council, Великобритания (2007 г.). Носител е на наградата на
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името  на  проф.  дбн  Емануил  Паламарев през  2005  г. за  постигнати  успехи  в  научно-

изследователската работа. 

Обща характеристика на дейността на кандидата

Оценка на научната продукция

Д-р Б. Асьов е публикувал до момента общо 46 научни труда в научната специалност

01.06.24 Микология (6 от тях са по дисертационния труд). Сред научните трудове, извън тези

по дисертацията 4 са самостоятелни и 36-в съавторство.  Първи автор е на 15 научни труда.

Двадесет и пет научни публикации са в реферирани международни списания, от които 11 са в

списания с импакт фактор. Пет публикации са с научноприложен характер (статии, книги и

брошури).  Приложен е  и  списък на  непубликувани научно-приложни разработки. Има  28

участия в научни форуми (доклади и постери), от които 13 са международни. 

Общият  импакт  фактор  на  кандидата по  специалността  01.06.24  Микология  е  7.561,  а

индивидуалният-4.505.

Сред представените за конкурса трудове-25 са в научната специалност 01.06.03 Ботаника, тъй

като Б.Асьов освен миколог е и много добре подготвен ботаник.

Приноси (научни и научно-приложни)

Като най-значими безспорно се открояват научните приноси на д-р Б. Асьов, свързани

с проучванията на таксономията, номенклатурата и разпространението на болеталнитегъби

(разред Boletales).  Описан  е  и  характеризиран  молекулярно  и  морфологично  един нов  за

науката  род-Imperator Assyov et al.  (семейство Boletaceae).  Направена  е  таксономична

ревизия  на  род  Boletus,  секция  Appendiculati в  България.  Съобщени  са  редица  видове

болетални гъби, нови за микотата на България. Много съществени са научните приноси в

областта на таксономията и разпростванението на базидиалните и торбестите макромицети

от  различни  систематични  и  морфологични  групи,  особено  на  слабо  проучените  у  нас

подземни  гъби:  Публикуван  в  съавторство  е  един  нов  за  науката  вид  базидиална  гъба

(Hydnellum diamthifolium,  Bankeraceae).  Приложени  при  изследването  са  молекулярно-

филогенетични методи.  Тези  методи са  приложени в съавторство (международен екип от

миколози ) и при изследването на редица видове торбести и базидиални макромицети, в това

число и подземни гъби от  различни райсни в  Европа и Азия.  Като резултат от  сериозни

теренни  изследвания  е  публикуван  респектиращ  брой  нови  таксони  и  нова  хорологична

информация за микотата на България, Гърция, Русия и Турция. Някои от таксоните са нови за

Балканския полуостров и Азия. За първи път в България е публикуван в съавторство списък

на  базидиалните  макромицети  в  България.  Това  е  изключително  полезно  издание  за

миколозите  в  страната.  Всичко  посочено  прави  научните  приноси  на  д-р  Б.  Асьов  с

определено национално и международно значение. 
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Резултатите от научната  дейност на Б.  Асьов имат и подчертан научно-приложен принос.

Публикувани в съавторство са разработки на 21 консервационно значими  гъбни видове в

Червената Книга на Република България. Б. Асьов е участник в авторския колектив на научна

книга, издадена  по  Mycoticon,  LdV-ToL project,  свързан  с  устойчивото  използване  на

диворастящите  гъби  в  селските  райони  на  страни  от  Южна  Европа. Научно-приложните

разработки, осъществени от Б. Асьов, свидетелстват за изключително активното му участие в

опазване на гъбното разнообразие в България. Създаденият от него през 2011 уеб-сайт за

болеталните гъби в Европа е изключително сериозен научно-приложен принос за опазване на

представители на разред Boletales.

Цитирания

Съгласно  представената  справка  общият  брой  на  цитатите  на  д-р  Б.  Асьов  по

специалността 01.06.24 Микология е 225. Сред тях 156 са в международни и чуждестранни

издания, 37-в списания с импакт фактор. Посоченият брой и цитиранията от чуждестранни  и

български автори потвърждават високото ниво на изследванията и публикационната дейност

на Б. Асьов.

Заключение

Изложеното до тук ми дава основание да определя гл. ас. д-р Борис Георгиев Асьов

като много добър и изграден специалист в областта на таксономията, изследване на видовото

разнообразие и опазване на гъбите не само в България, но и на Европейско ниво. Получени

са  съществени  и  оригинални  научни  и  научно-приложни  приноси.   Наукометричните

показатели напълно покриват и дори надхвърлят критериите на ИБЕИ при БАН за заемане на

академичната длъжност „доцент”.

В заключение напълно убедено препоръчвам на уважаемите членове на Научното жури

да гласуват положително за избора на гл.ас., д-р Борис Георгиев Асьов за  ,,доцент” по

научната специалност 01.06.24  Микология.

19.06. 2018 г. Подпис:.....................

/доц. д-р Мелания Гьошева/
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