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науките” в област на висше. образование 6. Аграрни науки и ветеринарна

медицина, професионално>направление 6.1. „Растениевъдство“, научна
специалност „Почвознание“.

„

Темаи автор. на дисертационния труд: „Методика за бонитировка и
категоризация на земеделските земи с рекултивирани почви в България“ с автор
проф., дер инж. Мартин Димитров Банов.

Членна научното жури: Проф. д-р Христина Георгиева Янчева, Аграрен
Университет-Пловдив, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна
специалност Фуражно производство, ливадарство, заповед Хо РД 05-
67/12.05.2021 г. за назначаване на научно жури.

Т. Актуалност на проблема
|

; |

| През последните години в световен мащаб се установява непрекъснато
намаляване на обработваемия и необработваемия фонд на земитев резултат на
редица природни и антропогенни процеси, свързани с ерозия и уплътняване на
почвите, замърсяване и“ нарушения, предизвикани от минно-добивната и
преработвателна промишлености. Същата тенденция се наблюдава и в нашата
страна. В тази връзка е необходима научно обоснована методична разработка, с
която да се направи относителна оценка на земите с рекултивирани почви,

„ предназначени за възвръщането им във фонда „земеделски земи“, включваща и.
заключителен 7-ми етап „бонитировка и категоризация“, които досега не е
разработен и липсва в прилаганата у нас методика за работа по кадастъра на
земеделските земи. Представената разработка представлява система за актуална и
потенциална относителна оценка (бонитировка) на земи с рекултивирани почви, ,

предназначени за включване в аграрното производство, като се достига до крайна
(сумарна) оценка и класификация по обща пригодност за земеползване.
Разработената методика има оригинален научно-методичен характер и приложен
такъв и може да се. използва за земеделската практика, за райониране на
отглежданите култури както и при формиране на политики и стратегии в
аграрния сектор.

П. Цел, задачи и методи на изследване (хипотези на дисертационния
труд)

|

С дисертационния труд се цели разработване на научно обоснована.
методика за бонитировка и категоризация на земи с рекултивирани почви,
предназначени за възвръщане към фонда на земеделските земи в България.

“|



За реализиране на поставената цел са решени няколко ясно формулирани
задачи, свързани с определяне на набор от поземлени характеристики (почвени,
подпочвени, агроклиматични) за земите с рекултивирани почви, разработване на
алгоритми за бонитировка и категоризация на тези земи, разработване на софтуер
в среда на Мз Ехсе! за работа с новата методика, която да се експериментира поне
в 2 обекта със земи с рекултивирани почви предназначениза земеделско
ползване. Всички поставени задачи са успешно реализирани и са получени
достатъчно резултати, подкрепящи разработената методика за относителна |

оценка и бонитетна класификация на рекултивирани почви, вписани в
земеделския фонд.

|

Авторът е използвал подходи осигуряващи оценка на „общата пригодност"
на земите за земеползване“ спрямо изискванията на извънредно широк спектър
земеделски култури. Тази бонитетна оценка се базира на 13 поземлени
характеристики, групирани в 6 големи групи както следва: агроклиматични;
релеф и каменистост на почвата; дренажни условия; почвено плодородие;
засоленост и/или алкалност на почвата и замърсяване на почвата с тежки метали
и токсични елементи според акгуално действащи нормативи в страната. Този
широк набор от характеристики предполага възможно  най-всеобхватна
относителна оценка на пригодността за земеделски дейности на оценяваната земя,
като. същевременно се изключва препокриването на индивидуални оценки за“
отделните поземлени характеристики. В предложената методика е заложено на
успоредно извършване на „актуална“ и „потенциална“ бонитировка на земите
като разработената крайна класификационна скала на оцененитеземи е единна за
актуалната и потенциалната оценка. Създаденото приложение за относителна
оценка на рекултивирани и/или ремедиирани почви, което е част ост М5 Осе
улеснява практическото приложение на методиката.

т
| Ш. Нагледно представяне и интерпретация на получените резултати.
Използвана литература

Представеният за резенцзиране научен труд напълно отговаря по обем и.
качество на изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение в
ССА. Разработен е на 107 страници, в т. ч. 37 таблици, 25 фигури и автентичен"
снимков материал, 6 формули и уравнения. Цитирани са 162 заглавия, от които 52,

са на латиница. Дисертационният труд. е. правилно структуриран като са
включени всички раздели, изисквани за такъв вид разработки, а именно: увод,
литературен преглед, цел и задачи на изследването, материал и методи на
изследването, резултати и обсъждане, заключения и изводи, научни и научно-
приложни приноси, литература. Представени са допълнително 2 приложения за
бонитетна оценка на два реални обекта наземи с рекултивирани почви в района“
на гр. Горна Оряховица чрез използване на новата методика като доказателство
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на приложния й характер. Дисертационнияг труд е написан на много добър

научен стил. Получените резултати са логически свързани и правилно
|

интерпретирани, подкрепени с достатъчно таблици и фигури. Разработени са

методика и софтуер за извършване на бонитировка и категоризация на земи с

рекултивирани почви, които са предназначени за
|

възвръщане към фонда на

земеделските земив България.
Авторефератът отразява в синтезиран вид структурата и съдържанието на

дисертационния труд.

ГУ. Приноси на дисертационния труд (оценяват се поотделно научно-
Щ

фундаменталните и научно-приложните приноси) с
Приемам представените от автора на дисертационния труд научни и

научно-приложни приноси, които са в резултат на разработената методика за
бонитировка и категоризация на земеделските земи с рекултивирани почви в

България“ като ще посоча по-важните от тях:г. Разработена е новаза условията на нашата страна системаза бонитировка. и

категоризация на земи с рекултивирани почви, предназначени за

 растениевъдно производство. В

2. За първи път се предлага оценка на актуалното състояние и

агроекологичния потенциал на оценяваната земя с отчитане на природните.

условия както и техническите и финансови възможностите за подобрения.

Разработени са 12 броя пет степенни бонитетни скали за индивидуални

актуални оценки на поземлените характеристики и 8 броя пет степенни
|

бонитетни скали за индивидуални потенциални оценки на поземлените.
|

характеристики.
„3. За пръв пъг у нас е адаптиран по-пълния вариант на „Гап4 ЕуашаНоп

ТлайаНопз МеШоф“, който се препоръчва от ФАО.

4. Адаптиран и препоръчанза работа е метод за средно претегляне на данните

за текстурата на почвите (механичен състав) в коренообитаемия слой.

5. Разработено е уравнение за установяване на степента на замърсеност на
почвите с тежки метали и токсични елементи и определяне на водещия

замърсител, с който методиката работи.
6. Разработена е единна крайна класификационна схема за общата пригодност

за земеделие (актуална и потенциална) на оценените земеделски земи с

рекултивирани почви.
7. Разработена е схема за адаптиране на резултатитеот оценките, получени

“

чрез предлагания лимитационен метод към такива, очаквани от

параметричен метод.
8. Разработен е софтуер, който дава възможност за практическа работа с

методиката.



У. Публикационна активност и оценка на качеството на научните
публикации

Авторът е представил 23 научни труда (самостоятелни или в колсктив), в.
които са отразени резултатите от изследванията, включени в дисертационния.

труд. По-голямата част от трудовете са публикувани на английски език в

специализирани издания, индексирани в световните бази - данни, което

потвърждава акгуалността и значимостта на научните изследвания.
Кандидатът напълно отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за

неговото приложение в ССА като покрива и превишава в група А и група Д

минималните наукометрични показатели за придобиване на научната степен

„доктор на науките“.
У1. Критични бележки, въпроси и препоръки към кандидата

Нямам критични бележки и въпроси към автора на дисертационния труд.
Препорьчвам на автора да патентова методиката и разработения софтуер и при.
възможност да бъдат адаптирани за образователни цели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
и Въз основа на приложените от проф. д-р М. Банов материали, отразяващи

методите и подходите на изследване, изведените експерименти, интерпретацията
на резултатите, направените обобщения и изводи, научните и научно-приложни
приноси считам, че представеният дисертационен трудотговаря на изискванията

на ЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени
и за заемане на академични длъжности в ССА, което ми дава основание да го

оценя ПОЛОЖИТЕЛНО.
Това ми дава основание да предложа да се присъди на проф.д-р инж.

Мартин Димитров Банов научната степен “доктор на науките” в област на висше

образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално
"направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Почвознание“.
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СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ.
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Опа дзземаНоп Рог омаштр Ше зепийс дергее “Постог ОТ 5степсе“ то ше

дей4 о шейег ефисаНоп 6. Авпсийшта! зсепсев ап уейегшагу шефсше, рго!ез81опа!

Яей4 6.1. "Сгор Заепсе," зепийс зрестайу "бой бстепсе."

Торс апй ашвок о! Ше )5зе“айоп: "Мефщодоогу Кг гайпо апд

саберопгаНоп о? арйсийшга! 1апй уа тедапей зойз п ВшШраща" Бу РгоЕ. Ог. Маги
Ошайгоу Вапоу..

МешрЬег оГ Ше завойс фигу: Ргоб Ог. Низйпа ОСеогтета Уапсйета,

Арпйсиига! Опгуегвиу-Роуфу, ргобеввюпа| Ве 6.1. Сгор Бсепсе, зсепи!с

вресайу Еоддег ргодиспоп, теадой зсепсе, огдег Хе. ВО 05-67 / 12.05.2021 10

аррошЕ а зсепийс Тигу.
пи

Т. Кееуапсе о Ше ргоМеш

Шт гесеп! уеагв, Ше угоп4 Наз зееп а еаду десте ш агае ап поп-ага!е 1ап4

дие ю шапу паша! ап апбигорорешс ргосезвез таа10 зоП егодоп ап
сотрасНоп, ройиНоп, ап Фзишфапсез саизей Бу Ме пшшр ап ргосезвшр

довщев. Те заше Шепд 15 обзегуей т ош сошигу. Па 115 герагд, а всепАсайу
-5

воший пейлодоорса! деуеторшеш!15 пеедед То таКеа геапуе аззеззтеш о Ше 1апдз

уй гедантей зойз, иепдед Гог Шегепит (о Ше Рад "арйсиШита! 1апдв," тсшфие.

Фе Япа! 7 аре "гаНпр апй саеропгайоп," Уей Паз по? Бееп деуе!оред 5о Таг ап
1 п155ше ш Ше тефодоору изед ш ош сошшгу Гог мооп Ше садазше ой

арпсшйига! 1ап4. Те ргезешед деуейюршеш! ва сувеш Юг сштеш ап роепиа!

теайуе азвеввтеш (гайо) оЕ 1апд5 уй гедаппей 5015 пуепде4 Гог шсшзоп ш

"арйсийшита! ргодисНоп, геасътр а Япа! (10121) суашаНоп апс1аз1саНоп оЕ вепега!

"зицаБ су Рог ап изе. Те деуеторед тешодоогу Наз ап ойоша! заепс ап
тейодоорса! спагасег ап аррПед опе апд сап Бе изед Гог авйсийига! ргассе, Юго.

„

топтр оЕ сшцуа4 сгорз, ап4 Ше Гогтацоп оОЕ. ройстев ап4 зиайертез т Ше

|

арйсиШита! зестог.
| с

П. Рогрозе, (азКв, апд гезеагсв тейод5 (вуробвезев ог Ще Дзегайов)

:

Тпе фззепайоп ашпз го деуейор а зсепн сайу зотешодо!огу Еог гайпе

апф савроп?тр 1апй уй гедашей 5005, пуепдед ог тецшио (0 Ше Ат ог
„

аслсШига ап ш Вшрапа. |
|

То асщеуе Ше зе! гоа!, зеуега! Когишайсд (азКв геае4 10: дейпоп оЕ Ше зе!

оГ ап спагасенвйсв (вой, зибвой, аргосшпайс) Гот 1апдз уи тесате4 5015,

деуйоршеш о дропив Юг ргайдтро ап сагегойгаНоп оЕ арсийита! 1апйв Ула
1



гейанией 5015, деуейоршеш оЕ зойугаге ш Мз Ехсе! епугоптеш 10 зуойк ул Ше

пеу, тефодоору 1о ехрейтеп а ва ш 2 з1ез уй 1апдз уй гесатей 5015

имепдей Гог ар соШига! изе. АП зе: 1азкз Ппауе Бееп зиссеззАШу паретешед, ап ш
вайз асрогу тевийз Пауе Бееп оМашед, зпрройпе Ше Чдеуйорей шешодоору Ког

гейаНуе азвеззтеп! ап дпашу с1аз8йсаНноп оЕ гейаниеф з005 ешеге4 ш Ше

аргпсийига! Вип.
Тне ашвог Наз изей арргоасйез (о а55е55 Ше "репега! запавйту о 1апд бог ап

изе" арашз! Ме гедишетешв оЕ ап ехепз!уе гапре осторз. 1015 сгефи: гай, 15 Базед

оп 13 ап спагасфейвНсв, вгопрей имо 51х та)ог огошрз а5 ЕоПоув: сшпайс; геПеГапд г
вбоптезв о! Ше зо; фгатаре сопфйНопз; зо1 ЕейШиу; зашииу апф/ог аЖаНпиу оЕ Ше

боап зо соматшайоп “ИВ Пеауу пейа!з ап (ох йетешв ассогтрв (о сштеп!

геошайопз п Ше сошигу. 1.5 упфе гапое о! сПпагасейзйсз шарПев Фе тоз:
сопргейепзтуе розв1М1е гейаНуе аззезвтеш о! де зайаБиу Гог авйсшиига! аспушез
ОЕ Ше аззезвей 1апй унПе ексшйше Фе оуепар о шфм14па! геуеуув ог пдглдиа!
Тап4 спагасесв. ТЬе ргорозед шешодоогу 15 Базед оп Ше рагаПе! реггогтапсе оЕ

"сштеп!" ап "робепца!" 1ап4 уацаНоп. Тпе деуейоредЕпа! с1а55ЯсаНоп зса!е оЕ Ше

аззеззед 1апйз 15 шаога Рог Ше сштеш ап рогепна! аввеввтеш. Тпе сгеайсд

аррИсаНоп Гог Ше гйайуе. еуашаНоп о гесШ!уайед ап9/ ог гепхед 5015, ус 15

рап о М8 Осе, Рас иайез Ше ргасйса! аррПсаНоп о Ше тешодо!ору.

Ш. Увца! ргезешайоп ап шуегргейайоп 0! Ше оБташей гезийз. Кеекепсез

Те зсепнйс ууогк зобтиед Еог гемеу Шу пееШе зсоре ап диаШу о Ше

гедшгетешв оГ Паму Рог не деуетортеп! о Не асадепис стай п Ее Керибйс об Вшвапа ап Ше.

Кершайопз Рог 15 аррисаноп т Арйсийшга! Асадешу. И ууаз Деуегоред оп107
рагез, шсшфше 37 1аБ1ез, 25 Бршге5, ашепйс рЬойов, 81х Рогишаз, апд едиайопв.

162 ийев ууеге сйе4, оГуушси 52 ууеге ш Гай. Те Я15зепаНоп 15 зиисигейд сотесйу
ап шсшдез ай зесНопз гедшгед Рог 15 Туре оЕ деуборшет, пате!у: штодисНоп,
Шегание геу1еуу, ригрозе, ап4 обесйуез о! Ше зщу, гевеагсп шайепа! ап тетодб5,
тевийв ап Ф15сиз8101, сопсшяйопз апй сопсш51005, зсеп!Ас апй зсеп!йс-аррпед
сопишоп, Шегаште. Ап адфопа| Буо аррисаНнопз аге ргезешей Ког сгеди

азвезвшеш оГ Бо геа! зИез оГ 1апд уй гесашеф 8015 ш Ше героп оГ Сота.
Огуапоуйза Бу изшо Ше пеу шешодоюру аз ргоо! оЕ 15 аррПед пацие. Те
5зепайоп 15 утйеп т ап ехсеПеш зсепийс з6/1е. ТБе оБтатед гези!!5 аге Готсайу

гей ап сопесйу пМегргесд, зирройед Бу зисет 1аБ1ез ап ДАригез.

Мешщодоогу ап зойхуаге Гог ганпо ап саеропгайоп оЕ 1апдв уйгесашпед 5015

пауе Бееп деуе!оред,
Тпе абзигас! гейесв ш а зупшезгед Юго Ше зписите ап4 сошеп! оГ Ше

Яззепайоп.
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ГУ. СопитБийопз 10 Ше д1ззегайоп (заепо с-ипдатеша! ап завиис-.
аррПей сопитБшнопв аге еуапа!ед зерага1у)

Гассер! Ме зсепйс ап зсеп!с-аррПед сопийБиНопз ргевешед Бу Ше ашПог

ОГ Ме фззвепайоп, ус. 15 а тезоЕ Ше деуйоред тешодоовру Ког ргадто ап
саевопгаНоп оарйсийига! Папдз уй гесашед 5015 п Вщрапа "апй ГуШ ром! ош

Фе то! поройат! о Шеш:
1. А зудбеш Гог гайпр апй саберопгтр 1ап95 уй. геданпей 5015 иепдед Гог.

Ваш: ргодисйоп Паз Бееп деуе!оред, уушсв 1 пем” Гог Де сопф#опз оЕ ош

сошигу.
2. Бог Ме Яте! Не, ап аззеввшеоШе сштет! сопдоп апд ар-епугоппеша!

робепна! о! Ше аззеззей Пап15 ргорозед, гакто шюассош! Ше пайшга! пеедз

ап Ше 1есшиса! ап Япапса! розБШнНез Юг иаргоуешепв. 12 Пуе--роп
диау зса!ез Гог шфгл1диа| сштеш аззезвтешв оЕ 1ап4. спагас!епзйсв ап 8

буе-рон! диаШу зсайев Рог тфулдиа| робепца| аззеззтешв оГ 1апд

сБагаселвсз Пауе Бееп деуеторей.
3. Бог Ше г Ние п Вшрапа, Ше сотр!е!е уетоп оГ Ме Гапд Еуашайоп

Туийайопз Метод, тесоттепйед Бу Ше ЕАО, Паз Бееп адар!ед Ког хуогк.
|

4. Адаргед ап тесопипепйей Гог ууогк 15 а пейод Гог муерашр, Ше ауегаре даа
оп зой Техие (песпашса! сотрозНой) т Ше гоо 2опе.

5. Ап едиайоп Паз Бееп деуе!оред 10 дей!егише Ше Дергес оЕ зо сощаштштайоп

уй. Пеауу пей! ап (охс еететв ап дейегтше Ше Теафте ройшап! ул
уси Ше тшешодоору ууогкв.

6 А шбед бла! с1аз5саноп зсвете Ког Ше вепега! зайар Шу Гог авпсийше

(сите! ап робепа!) о! Ше аззеззед аепсийига! Папута гесаптед 5018 Па
Бвеп деуе!оре4.

7. А зспеше Наз Бееп деус!оред Ког.адарпе Ше гезийв о Ше еуашанопз оматед
Бу Ше ргорозед Иишаноп шейой 1о Шозе ехресед Бу Ше рагатешс тешод.

в Тпе зойзуаге Паз Бееп деуейоред Ша! аПоуз Рог ргасбса! угогк уй Ше

шешодоогу.

У. Рирсайоп асйуйу ап дпай Фу аззевзшеп! о зепйс рибНсайопз

Тне ашпог Наз ргевешед 23 зепс рарет (тдгидиаПу ог та ат), Ушев.

гейесб Пе гевий!в о? гезеагси шсшдей п ще дззепайоп. Моз! о Ше досштешв аге

грибзпей ш Бпойза ш зресаПгед риБНсайопз, шдехед ш ууопд дайабазез,

;сопбитщре Ше гейеуапсе ап пропапсе оЕ гезеагс!.
Тие сапфдае Шу сопрЦез1 Ше гедшгететз оЕ Ше Гауг Юг деуброршеш Е

“не асаделис зай Фе Верибйс о! Враца ап Ше Кевшайопз Ког йз аррИсайоп ш ше

Арйсииига! Асадету Бу соуегше ап ехсеедтр ш ргоир А апд ггочр Б Ше пица
зсемотейс шетсабогв Гог оМаштре Ме зсепйс дергее "Постог о? Бстепсе."
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Ут. Сисай погев, диевНой, апй гесоттепдаНоп 10 Ше сапйае
Т Вауе по гетанкв ап диевнопз Гог Ше ашрог оЕ Ше Фззепапоп.1 тесоттепд

ве ашпог 1о рабеш Ше тетодоору ап Ше деуборед зойууаге апд, Е розз1Ме, 10

адар! Шепа Гог едисайопа! ригровев.

СОКС)ВОМ: -
Вазед оп Ше шайепа!5 аррПед Ву ро М. Вапоу, гейесйир Ше тешодв ап

арргоасйев о  гезеагси, Фе ехрейтепв, Ше пегргетапоп о? Ше гезийв, Ше зшишапез.
ап сопсиятопз паде, Ше зсепнс ап злепийс-аррпей соп1БиНопв,1 БеПеуе ай
"Ме ргевешед двзепайоп тее!в Ше тедшгетешв ог Гауг Ког деуборшеш оЕ Ше асадепис

гай та. ве Верибйс оЕ ВШрапа ап Фе Кершайопз оп Ше 1егз ап сопфиопз Гог

асдшитр зстепийс дергеез ап асадепис розопз ш Ше Арпсш!иа! Асадету, уИШсб

о1уев ше а геазоп (о еуаша!с 1 РОБППТУЕ.

Те аБоуетепнопед оТуе ше вгоипв 10 ргорозе го айаг ргоГ. Мага Гиангоу

Вапоу Ше зсепнйс дергее "Посбог о! сепсе" ш Ше Вей оЕ Мрйег едисайоп 6.

Аспсшита! зстепсез апф уейеппагу пефеше, ргойезятопа! Бед 6.1 Сгор Бстепсе,

встепийс зресайу "Бой Бстепсе."

1 аШа: 20.05.2021 РЕЕРАКЕО ТНЕ ОРПМОК:
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