
Вх. № 632-НО-05-06/02.07.2018 г.
До Председателя на научното жури 

на обявения конкурс за доцент в
Държавен вестник бр. 20/06.03.2018, 

София

Становище
от проф. д-р Страхил Христов Берков – Институт по Биоразнообразие и Екосистемни
Изследвания – БАН, Член на научното жури назначено със заповед  № 50/17.05.2018 г
от Директора на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания. 

относно конкурс  за  заемане  на  академична  длъжност  “доцент”  по  професионално
направление   4.3.  Биологични  науки,  „Микология“  (01.06.24),  обявен  в  Държавен
вестник бр. 20/06.03.2018.

По  конкурса  е  представил  документи  единствено д-р  Борис  Георгиев  Асьов.

Кандидатът,  гл.  ас.  д-р  Борис  Георгиев  Асьов,  е  магистър  по  ботаника  (2001 г.).

Придобива образователната и научна степен „Доктор“ (2010) с защита на дисертация

на  тема  ”Таксономия,  стопанско  значение  и  консервационна  значимост  на

представителите  на  род  Boletus  (Манатарка)  в  България”.  Професионалната  му

кариера започва през 2001 като специалист-биолог към секция „Таксономия и екология

на гъбите” в Институт по Ботаника при БАН, като от декември 2011 г. е главен асистент

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

(ИБЕИ  –  БАН).  От  2017  г.  е  ръководител  на  Изследователска  група  „Екология  и

опазване на гъбите“  към секция „Микология“  (ИБЕИ – БАН).  Член е на българското

микологично  дружество,  както  и  на 4  чуждестранни  научни организации.  Д-р  Борис

Асьов е бил на специализация в Center of Ecology and Hydrology, National Environmental

Research  Council,  Великобритания  през  2007.  Кандидатът  участва  в  8  проекта

финансирани от международни и 14 от национални източници, като на 3 от тях е бил

ръководител.  От  2004 г.  води  упражнения  в  Биологически  факултет  към  СУ  „Св.

Климент Охридски”. 

Оценка на научно-изследователската дейност на кандидата

Кандидатът  е  предоставил  необходимите  документи  за  участие  в  конкурса,

съобразно  условията  и  реда  за  заемане  на  академичната  длъжност  „доцент“  към

ИБЕИ-БАН. Към документите по конкурса е приложен и списък на научните трудове

състоящ се от три части: 1) научни трудове по специалност 01.06.24 „Микология“ (40

публикации, в които не влизат статиите по дисертационния труд), 2) научни трудове по

специалност  01.06.03  „Ботаника“  (23  публикации)  и  3)  други  публикации  (печатни

представяния на научни книги и проекти, научно-популярни статии и книги, брошури, 7
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публикации). Общият брой на научните трудове на д-р Асьов е 78, в който влизат и

свързаните с  дисертацията публикации. За целите на настоящия конкурс, на оценка

подлежат публикациите по специалност 01.06.24 „Микология“. От тях, 11 са в списания

с импакт фактор (общ IF= 7,561), 13 в международни списания без импакт фактор, и 16

в  издания  без  импакт  фактор.  Общия  брой  на  цитиранията  е  255,  от  които  37  в

списания с импакт фактор.

Кандидатът представя списък с 15 приноса по специалност 01.06.24 „Микология“

свързани с  таксономия,  номенклатура  и  разпространение  на гъбите  (14 приноса)  и

опазване на гъбното разнообразие (1 принос). От приносите се открояват описването и

характеризирането на един нов за науката род болетални гъби – Imperator Assyov et al,

публикуването на таксономична ревизия на  Boletus  секция  Appendiculati  в България,

съобщаването на нови видове за микотата на България от разред Boletales, описването

на  нов  за  науката  вид  рогачкова  гъба,  Hydnellum  dianthifolium  и  публикуването  на

списъци на базидиалните гъби с едри плодни тела в България и на нови видове за

микотата  на  България,  Гърция,  Русия  и  Турция.  Кандидатът  допринася  за

разработването  на  21  гъбни  видове  за  целите  на  „Червена  книга  на  Република

България“. 

От  прегледа  на  научните  трудове  става  ясно,  че  д-р  Асьов  умело  използва

съвременни  молекулярни  и  класически  морфологични  методи  в  областта  на

микологията. Имайки в предвид задълбочените познания, голяма активност и приноси

на кандидата и по специалност „Ботаника”, считам, че д-р Борис Асьов ще допренесе и

остави следа в развитието на микологията и ботаниката у нас.

В заключение,  отчитайки качеството и обема на научната продукция, научните

приноси, отзвука в международната научна литература, участието в научни форуми и

научни проекти, както и експертната и преподавателска дейност на гл. ас. д-р Борис

Асьов,  заключавам,  че кандидатът  напълно отговаря  и  надвишава изискванията  на

ЗРАСРБ и на приетите критерии от Научния съвет за придобиване на научни степени и

заемане на академични длъжности към ИБЕИ-БАН. Кандидатът е изграден и водещ

учен  с  международен  авторитет.  Затова,  убедено  препоръчвам  на  уважаемото

научно  жури  да  избере  д-р  Борис  Асьов  за  “доцент”  по професионално

направление   4.3.  Биологични  науки,  „Микология“  (01.06.24),  за  нуждите  на  секция

„Микология“ към Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.

София

Юли, 2018 проф. д-р Страхил Берков
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