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С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е

от чл.-кор. дн Пламен Борисов Мирчев

(Институт за гората при Българска академия на науките)

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

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

В конкурса за  доцент, обявен в „Държавен вестник“, бр. 20, от 06.03.2018 г., за

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

БАН –  София,  по  професионално  направление  4.3.  Биологични  науки,  „Микология“

(01.06.24), участва единствен кандидат  главен асистент д-р Борис Георгиев Асьов.

Борис  Асьов  е  роден  на   10.12.1975  г.  в  София.  Висшето  си  образование

получава в Софийския университет “Св. Климент Охридски”,  Биологически факултет,

където през 2001 г. се дипломира като магистър по ботаника. Трудовата му биография  е

свързана изцяло с Института по ботаника, БАН, понастоящем част от ИБЕИ. От август

2001 до януари 2002 г. и от януари 2010 г. до май 2011 г. работи като специалист биолог,

от 2002 до 2005 г. е редовен докторант в секция „Микология“, от май 2011 г. до декември

2011 г. – асистент, след това и до сега като главен асистент“.

Участвал  е  при  реализирането  на  24  научни  проекти,  от  които  8  –

международни, 14 – финансирани от национални източници и 2 проекта от бюджетната

субсидия на БАН. Взел е участие в 3 международни научни форуми и 1 национален. От

април 2007 до октомври 2007 г. специализира в Center of Ecology and Hydrology, National

Environmental Research Council, Великобритания. Изявява се като полиглот, декларирал е

ползването  в  различна  степен  на  8  европейски  езици.  Водил  е  упражнения  и  летни

практики в Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски”; научни специалности

„микология” и „ботаника”. Има известно проявление и като редактор и рецензент. Член е

Българско микологично дружество и 3 чуждестранни научни организации. Носител е на

3 награди на БАН и ИБЕИ и Плакет на Университета „Кемал Намик“, Текирда, Турция.

В конкурса  по обявената  научна  специалност  участва  с  45  труда,  от  които  5

научно-популярни,  а  цялата  му  научна  продукция  възлиза  на  78  броя,  от  които  6  са

свързани с получаването на образователната и научна степен „доктор“ и 27 със сродната

научна  специалност  „ботаника“,  от  които  5  научно-популярни.  За  академичната

длъжност  „доцент“  се  представя  с:  11  публикации  в  издания  с  импакт-фактор,  13  в
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международни  или  чуждестранни  списания  без  импакт-фактор,  6  кратки  научни

съобщения в издания без импакт-фактор, 4 в национални списания без импакт-фактор, 2

в сборници,  3 части от книги и 1 справочник на английски издаден в България. Тези

публикации са, основно, обект на моя анализ и оценка за научните им приноси.

Приносите на кандидата бих ги систематизирал в няколко направления:

Таксономия и разпространение на болетални, торбестите (37, 42) и базидиални

гъби.

Описан е нов род  Imperator (36) и нов вид за науката Hydnellum dianthifolium

(14).

Съобщават се нов видов за микотата на югоизточна Европа -  Lysurus cruciatus

(20)  и  2  вида  за  Балканския  полуостров  -  Amanita  singeri   (9);  Boletus  bubalinus (=

Xerocomus bubalinus)  (10) и съседните ни страни:  Гърция - Stephensia bombycina  (13);

Tuber  macrosporum (26);  Турция:  Cryptomarasmius  corbariensis (17);  Румъния:

Botryosphaeria  visci  (32)  и  по-далечен  Туркменистан:  Gastropila  fragilis (=  Calvatia

pachyderma) (25).

Естествено най-значими са проучванията за България.  Установени са 36 нови

вида  за  страната:  Trochila  ilicina,  T.  laurocerasi (7);  Asteromella  silvarum,  Cainiella

johansonii, Gnomoniella vagans, Hendersonia culmicola, Leptosphaerulina dryadis, Melasmia

mougeotii,  Phaeosphaeria nardi, Pseudomassaria islandica, Septoria macropoda, S. tenella,

Sydowiella dryadis (11); Stephensia bombycina (13); Mycena seynii (15); Otidea propinquata,

Peziza depressa, Pseudoplectania sphagnophila (18);  Pluteus aurantiorugosus, Suillus lakei

(19);  Boletus  subappendiculatus (22);  Boletus  ichnusanus (≡  Xerocomus  ichnusanus)  (24);

Tuber  macrosporum (26);  Cantharellus  melanoxeros,  Melanoleuca  decembris,  Mycena

tubarioides,  Xerula  melanotricha  (=  Oudemansiella  melanotricha)  (27);  Zeus  olympius,

Cosmospora ganymede  (28);  Mattirolomyces terfezioides  (30);  Scleroderma polyrhizum  (31);

Botryosphaeria visci (32); Cantharellus amethysteus (33); Sarcodon joeides, Pluteus salicinus

(35); Pterula multifida (38);

Значим  е  приноса  в  изследванията  на  застрашените  видове  и  опазване  на

гъбното разнообразие (38, 39, 40, 45)  в този аспект може да се добави и проучването на

макромицетите в Родопите (41). Тези приноси освен научен имат и научно-приложен и

комплексен  характер:  опазване  но  и  използване  на  диворастящи  гъби  като  храна  и

поминък на местното население (43, 44, 46). Както и критичния преглед на националното

законодателство по опазване и ползване на ядливите диворастящи гъби (21).
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Предложено е на Rubroboletus legaliae да се използва оригиналното изписване –

R. le-galiae (29).

За  първи  път  е  проведено  сканиращо-микроскопско  изследване  на

базидиоспорите на представители на родовете Baorangia, Exsudoporus и Lanmaoa (16).

Направено е; таксономичната ревизия на Boletus section Appendiculati в България

(12); разпространението на базидиомицетици в България и индекса на синонимите им

(8); на базата на молекулярно-филогенетични методи ревизия на Wakefieldia macrospora

(23).

Трябва  да  се  отбележи,  като  значим  актив  на  кандидата  и  големия  брои

публикации  в  близката  научна  специалност  „ботаника“  с  постигнатите  там  научни  и

научно-приложни приноси.

Обективен  индикатор,  позволяващ  да  се  даде  висока  оценка  на  научната

продукция на кандидата са цитиранията.  Представен е списък с 262 само по научната

специалност „микология“, от които: 156 в международни  чуждестранни издания,  37 в

списания  с  импакт-фактор;  64  в  български  издания  и  5  в  дисертации. Към  тях

задължително трябва да се добавят 529 цитирания на публикации на Б. Асьов в научната

специалност „ботаника“.

Заключение:

 Наукометричните  показатели  на  трудовете  ми  дават  основание  да  дам  висока

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

могат  да  бъдат  оценени  в  количествено  измерение  (брой  на  публикациите  и

цитиранията) и  в  качествен  аспект  (научните  приноси).   Кандидатът  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.  Справка  за  приносите  е  изготвена  коректно.

Цялостната  му  научна  дейност,  за  този  сравнително  не  дълъг  научно

изследователки период я намирам за забележителна.  Предлагам гл. ас. д-р Борис

Георгиев Асьов да бъде избран за академичната длъжност „доцент “ по научната

специалност „Микология“ (01.06.24).

София, Подпис:
20. 06. 2018 г.          чл.-кор. дн Пламен Мирчев
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