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“Почвознание“, заповед за назначаване на научно жури Х РД 05-67/12.05.2021г.

Кратко представяне на докторанта (важни биографични данни и научно развитие).

Проф. Мартин Банов завършва „Катедра по Геодезия, фотограметрия и

картография, ВИАС, София, каго инженер-земеустроител през 1983г. През 1989 г.

придобива научна степен „Кандидат на селскостопанските науки“ /“доктор“/. От 1986 г.

до сегашния момент /34 г/, проф. Мартин Банов работи в ИПАЗР „Н.Пушкаров“ в

областта на екологията, възстановяването и мелиорирането на нарушени, замърсени и

ерозирани земи и почви, има научни изследвания свързани с агроекологичното

земеделие, биогоривата, земеустройството, геодезията, проектантската дейност и др.

Дисертантът има преподавателски стаж и опит в Геолого-географски факултет на
Софийски университет “Св. Климент Охридски” и Минно-технологичен факултет на
"Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски”, членува в редица научни съвети и
престижни национални и международни организации - Управителен съвет към

„Селскостопанска академия, Научен съвет по „Общо земеделие, почвознание, агрохимия

и мелиорации” към ССА, Научен съвет към секция “Генезис, география и класификация

на почвите” при Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Н.

„Пушкаров”, Българско почвоведско дружество, Българско дружество по хумусните

„вещества, Международно дружество по хумусните вещества, НТС, тематични работни

групи, експертни съвети, включително Акредитационен съвет към НАОА. Проф. М.

Банов е заемал престижни организационни и ръководни позиции -- Зам. председател на

Научно-консултативен съвет по земеделие към Министъра на земеделието и храните,
Съветник на Министъра на Земеделието и храните, Директор и Зам. Директор на ИПАЗР

„Н. Пушкаров“. От м. юни 2019г. до сегашния момент, проф. М. Банов е Председател на



от ИПАЗР „Н. Пушкаров“ и И-т по геофизика, геодезия и география към Българска

Академия на науките, и Аграрен университет, Пловдив. Проф. М. Банов е автор на девет

авторски свидетелства и патенти за техническа и биологическа рекултивация на депа
за отпадъци, средство за възстановяване на ерозирани терени, свлачищни зони, средство

за възстановяване продуктивността на увредени земни участъци, интегрирана системаза
дистанционно определяне на състоянието на посеви на земеделски култури и др.

1. Обща характеристика на дисертацията и автореферата -- обем и структура

Дисертационният труд има за цел да разработи алгоритми за обща оценка и

категоризация на земи с рекултивирани почви, които интегрират научно обоснован набор от

поземлени характеристики (почвени, агроклиматични) и чрез които е възможно да се

извърши оценката на земите с рекултивирани почви използвайки подход съчетаващ

внимателно подбрани индикатори за различни източници на данни, както и подходящи

функционални математически методи и процедури на изследване. Разработен е лесно

достъпен софтуер в среда на Мз Ехсе! за работа с новата методика. Полезен и ефективен

подход е, че оценката на качеството на почвата е извършена чрез сравняване на качеството на

рекултивираните почви с това на зонални почви, позволявайки по този начин да се сравнят

възможностите за приложение на новата методика за оценка с отчитане на иновативните й

елементи, предложени от дисертанта.
Дисертацията съдържа 107 страници текст, 10 страници приложения, 28 таблици и 25

фигури. Авторефератът отразява адекватно същността, основните моменти, получените

резултати, заключения и приноси на дисертационния труд.

П. Актуалност на проблема
Минната индустрия е един от мощните фактори, водещи до деградация на

екосистемите. Добивът на въглища и други ценни геологични материали причиняват

сериозни екологични щети в целия свяг. Гемпът на потребление на природни ресурси

все още се увеличава, поради ускоряване на урбанизацията, нарастване на населението и

технологични иновации през 20 и 21 век. В този контекст, обществото ни се нуждае от

все повече природни ресурси с оглед осигуряване и поддържане на добър жизнен

стандарт. В много държави по света, минните дейности се практикуват в различен
мащаб, за да задоволят непрекъснато нарастващото търсене в секторите на

промишлеността и селското стопанство. От екологична гледна точка миннодобивните

дейности значително влошават земите, нарушавайки както естетиката на ландшафта,

така и структурата на почвата, нейните характеристики, цикъла на хранителни вещества,

които са от решаващо значение за поддържането на здрави и продуктивни екосистеми.

Рехабилитацията на нарушените екосистеми, може да бъде постигната с помощта на

определени методи и технологии за рекултивация.
Установено е, че към средата на 90-те години на миналия век се регистрират

тревожни факти за отрицателен баланс на хумуса при рекултивацията и се установява,

че без хумусно покритие може да останат десетки хиляди хектари разрушени земеделски

земи. Така, възниква необходимостта от безхумусен подход при рекултивация на земиза



земеделско ползване. Съществен момент от методологията при безхумусна

рекултивация се базира върху изследвания, с които е установено че е възможно

процесите на образуване на почвено органично вещество (ПОВ) да се инициират чрез

активна антропогенна намеса Такива иновативни>технологии, /включително

разработени от дисертанта, публикации Хе 10, 11, 16, 19, 20/ включват използване на
селскостопански и битови промишлени отпадъцивкл. утайки от пречиствателни станции

за отпадни води.
Оригинален и ефективен подход при разработването на дисертацията е

разбирането, че за рекултивираните почви предназначени за връщане към фонда на

земеделските земи е необходим заключителен 7-ми етап „бонитировка и категоризация“,

който до момента, така и не е разработен.

Ш. Литературна осведоменост и теоретична подготовка на кандидата
Литературният преглед отразява една много добра осведоменост по проблема и

засяга основните теми в разработката на дисертацията, а именно, относителната оценка

(бонитировка и категоризация) на земеделските земи, теория и практика в България,

съобразени с препоръките на ФАО, рекултивация на почвите с цел включване в

земеделския фонд на земите, техническа рекултивация (хумусна и безхумусна) и

биологична рекултивация (биоремедиаиция).

ГУ. Методичен подход.
Целта и задачите на дисертационния труд са точно и ясно формулирани, като

правилно се акцентира на съществуващия пропуск на прилаганата досега у нас в

практиката „Методика за работа по кадастъра на селскостопанските земи“ (Е. Петров и

др., 1988г.) по отношение на земите с рекултивирани почви. Съществува необходимост
от нова разработка хармонизирана и допълваща предишната методика. Независимо, че

целта на дисертацията е „методична разработка“, а именно „Методика за бонитировка и

категоризация на земи с рекултивирани почви предназначени за възвръщане към фонда

на земеделските земи в България“ подходите и средствата за постигане на целите

съдържат фундаментално и практическо решение на значим научно-приложен проблем,

съответстващ на съвременните постижения в научните изследвания в почвознанието,

геохимията и геологията с принос за земеделието и околната среда.
Оригиналността и ефективността на методичния подход се изразява в това, че се

дава възможност чрез улеснен и достъпен софтуер за практическа работа с

предложената методика да се осъществи обслужване на земеделската практика на

държавно и частно ниво и да бъде използвана както от крайните ползватели -
бенефициенти, така и от неспециалисти в областта на оценките, т.е. земеделски
собственици, администратори, учени, земеползватели и др. Методичната разработка е

предназначена за обслужване на земеделската практика, районирането на културите и

прогнозиране и оценка на произведената селскостопанска продукция и е пригодена за

работа в едри мащаби (М 1:5000; 1:10000 и 1:25000). В

С оглед детайлно отчитане на синергията между фундаментални познания и

практическа утилизация, разработената методика се придържа кьм лимитационните
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методи на ФАО, които отчитат броя и степента на съществуващите ограничения за

определен набор поземлени характеристики.

У. Значимост и убедителност на получените резултати, интерпретации и изводи

Предложената методична разработка е едно смело и оригинално решение за

оценка на земите с рекултивирани почви предлагайки научно-теоретичен и научно-

приложен подход, тъй като универсално използваната у нас „Методика за работа по

кадастъра на земеделските земи“, която се използва в МЗХГ не може да извърши

прецизно относителна оценка на земите с рекултивирани почви. Тя е базирана на

съвременен научен подход прилаган основно в Европа и е съобразена с препоръките на
Световната организация по прехранаи земеделие (ФАО).

Дисертантът логично приема и предлага крайните класификационни резултати

заложени в нея, да бъдат съпоставими с наложения в практиката параметричен подход.

Разработената „Методиката за бонитировка и категоризация на земеделски земи с

рекултивирани почви“ се отличава със следните характерни особености:

1. Универсалност и всеобхватност - използваните похвати могат да се ползват за

оценка на общата пригодност на земите за земеползване спрямо изискванията на широк

набор земеделски култури, което е иновативно.

2. За първи път се предлага у нас „Методът на ограниченията с отчитане на

техния брой и степен на изразеност“, препоръчван от ФАО.

3. Фиксиран за работа е набор от 13 поземлени характеристики, групирани в 6

големи групи, което предполага възможно най-всеобхватна относителна оценка на

пригодността за земеделие на оценяваната земя, като същевременно изключва

препокриване на индивидуални оценки за отделните поземлени характеристики, а

именно: (1) Агроклиматични ; (2) Релеф и каменистост на орния слой на почвата (3)

Дренажни условия - текстурна диференциация на почвения профил и ниво на
подпочвените води; (4) Почвено плодородие, в което влизаг основни почвени

характеристики; (5) Засоленост и/или алкалност на почвата (6); Замърсяване на почвата
с тежки метали и токсични елементи според действащото законодателство в страната.

4. В методиката се възприема иновативен, едновременно холистичен, но и

специфичен подход, а именно, заложено е успоредно извършване на „актуална“ и

„потенциална“ бонитировка на земите. Той се изразява в даване на възможност за

отговор на въпросите „Каква е общата пригодност на оценяваната земя към момента
на оценката при определени нива на агротехника и технологии“ и „Каква „би била

общата пригодност на оценяваната земя след прилагане на допълнителни

възможности“ (в 5 степенна процентна скала - 0, 25, 50, 75 и 100 90) за преодоляване на

ограничения, напр. напояване, подравняване, терасиране, подобряване на почвената

реакция, дренаж, специални схеми на торене, ремедиация, специални нива на

агротехника, агротехнологи и мероприятия и др.



5. Предвидена е адаптационна скала за съпоставка на получените резултати с

такива след евентуална параметрична бонитетна оценка, каквато се извършва ругинноу
нас на земеделските земи, където „класовете“ и „единиците“ се транслират в масово
ползвана в практиката скала за параметрична бонитетна оценка в „категории“ и

„бонитетни балове“.

6.. Краен продукт на дисертационния труд е разработването на достъпен и лесно

приложим софтуер за относителна оценка на земеделските земи с рекултивирани почви,
който може да бъде използван и от неспециалисти, напр. законодатели, държавни

служители, фермери, собственици наземя и др.

Ценен подход при разработване на методиката и софтуерния продукт е

хипотезата, че при  техногенните почви предвижданите рекултивационни и

ремедиационни дейности и прилагането на устойчиви технологични решения може да
доведе до обрат в протичането на преобладаващи деградационни процеси, предизвикани
от антропогенна дейност и създаване на благоприятни условия за възстановяване на
почвеното плодородие и първоначалните ландшафтни характеристики.

Положителна характеристика на методиката, също така е, че се дава ВЪЗМОЖНОСТ

да се установи в какво качество земеделската земя с рекултивирана почва се предаваза
производствена дейност, както и да се контролира как предлаганите технологии
изместват дисбаланса между почвообразуване - деградация. Логично и полезно е

предложението, да се предвиди поне един 10 годишен цикъл от няколко оценки на.
рекултивираните почви с контролни почви, напр. разположени в близкия ареал.

Преимущество на разработката са приложените примери за рекултивация на

сгуроотвал и сатурачно поле в земпището на гр. Горна Оряховица, които ясно

онагледяват възможностите на методиката за работа в М5 Осе. Дава се възможност да
се сравнят оценките на околните земи с ненарушени почвис тези с рекултивирани, като
се определи доколко успешно е проведена рекултивацията и дали по качествени

характеристики тези почви могат да се присъединят към земеделския фонд. Правилно е

посочено в дисертационния труд, че важен елемент от бонитировката е да се извършва
мониторинг след изминап период от време 5-10 г. от земеделските стопани, с оглед

навременно реагиране при промяна на екологичното равновесие или поява на

деградационни процеси, с оглед предприемане на подходящи агротехнически и

мелиоративни мероприятия.

УТ. Приноси на дисертационния труд

„Отчитам следните фундаментални и научно-приложни приноси.

1. Разработена е иновативна методика за бонитировка и категоризация на земи с

рекултивирани почви, предназначени за растениевъдно производство в България, която

е базирана на холистичен подход като „обща оценка по пригодност на земите“, а не за

за ограничен набор култури (научно-приложен принос).



2. Оригинален подход е предлагането, освен на актуална и на потенциална (при

различни нива на вложения) относителна оценки на земи с рекултивирани почви,

базирана на метода на ФАО за оценка на земите с отчитане на съществуващи

ограничения. (научно-фундаментален и научно-приложен принос).

3. Използван е подходящо подбран набор от 13 поземлени характерстики
систематизирани в б групи, които са залегнали в относителната оценка, което изключва

възможността за припокриване на отделните характеристики. (научно-приложен принос)
4. Разработени са адекватни по брой бонитетни скали за индивидуални актуални и
потенциални оценки на поземлените характеристики. (научно-приложен принос)

„5. Разработено е работещо решение и е предложено логично обосновано уравнение бза
установяване на степента на замърсяване на почвите с тежки метали и токсични

елементи и определяне на водещия замърсител в унисон с действащата нормативна
уредба. (научно-фундаментален принос) |

6. Разработена е единна крайна класификационна схема на базата на актуална. и

потенциална оценка на земеделските земи. (научно-приложен принос)
7. Разработена е схема за адаптиране на резултатите от оценките получени чрез

предлагания лимитационен метод към тези от параметричния метод. (научно-приложен

принос)
8. Разработен е достъпен и лесно приложим софтуер за практическа работа с методиката.

(научно-фундаментален принос).

УП. Публикационна активност и оценка на качеството на научните публикации

Кандидатът участва с 23 публикации във връзка с дисертационния труд, които са

залегнали в обосновката на целите, хипотезите, подходите и методите на изследване,

както и в представянето, тълкуването и обобщаването на данните и резултатите, които са

успешно илюстрирани с примери от практиката. Публикациите адекватно, точно и

прецизно представят насоката, основата и логиката на разсъжденията в доказване на

възприетата хипотеза и обосноваване на подходите използвани в дисертационния труд.
Приложената от дисертанта Таблица за съответствие с изискванията за придобиване на
"научна степен „Доктор на науките“ по отношение на Минимални изисквани точки по

|

групи показатели за различните научни степени и академични длъжности в областта на
придобиване на научната степен показва, че наукометричните показатели отговарят на
посочените критерии.

УШ. Критични бележки, въпроси и препоръки към кандидата -.
Имам една принципна забележка. В дисертационния труд не е ясно обоснован

"изборът на степента /20/ на корекция в зависимост от съществуващите условия на

корекция /подобряване/ с въвеждане на съответното ниво на ограничение Го - Та,

например: субективен /хипотетичен/, емпиричен /базиран на наблюдения и данни/ или

теоретичен /базиран на действащи природни закони, постановки и разсъждения/. На стр.

68, таблица 17а, при оценка на почвената реакция с нива на ограничения Грн, НЕ е

пояснено, на какво се базира и как се обосновава стъпката възприета в диапазоните

посочени в Таблицата. Що се отнася до подвижността на тежките метали, се наблюдава



имобилизация в широк диапазон на рН /напр. 6-8/, като е възможна мобилизация при

по-високо рН при някои метали в почви с по-голямо присъствие на органично вещество

огично е посочена корекция Грн: при рН 7.3-8.6 и Грно при рН 6.5 - 7.3/.

Бих искала да поставя въпрос относно аспект, който всъщност е принос на

дисертационния труд и подхода на изследване, а именно, връзката между предложената
“ система за оценка и категоризация на земеделски земи с рекултивирани почвии

Глобалната реакция на страните-членки на ЕС по „Зелената Сделка“ на ЕС, както и за
възможностите за локални и национални решения за противодействие на изменениятав
Климата. Това е важно да бъде разяснено и акцентирано в дисертационния труд.

ТХ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Въз основа на приложените, от проф. Мартин Банов методи и оригинални и
иновативни подходи на изследване, направените синтезирани, но задълбочени

обобщения и изводи, считам, че представеният дисертационен труд отговаря на

изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за придобиване на научни

степени и за заемане на академични длъжности в Селскостопанска Академия, което ми

дава основание да дам ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА.

Въз основа на гореизложеното, предлагам да се присъди на проф. д-р инж.

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

образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, професионално направление
Шифър 6.1 „Растениевъдство“, научна специалност “Почвознание“.

Дата: 21.05.2021 г.

ИЗГОТВИЛ РЕЦЕНЗИЯТА:

проф. дн Ирена Димитрова Атанасов
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ТНЕ 515

Гог омашшре Ше "РОСТОК ОЕ 5СТЕХСЕ" дергее п Ше Пей о  Шойвег едисайоп
"Арпсибига! Заепсез апд Уейегшагу Мефсше", рго?еззпопа! Пе4 Соде 6.1 "Рап!

Вгеедтг", зпепс зресаНу "Бой Бсйепсе"

Тор апй ашог ой (Бе д15зеггайоп: "Мейодоору Юг Бопйайоп ап сайвгопгайоп оГ

аойсийига! Пап у/НА гестаиед 5015 ш Вшрапа", аштог, РгоЕ. РАО Епр. Маги Вапоу.

МешЬег обе зсепйис зигу: Рго?. Пепа Опийгоуа Атапазвоуа, азбище оЕ 5оП бслепсе,

Арго!еспо!орев ап Рап! Ргоесйоп “К. Роизкагоу ”, зресайу Соде 6.1 “Рап Вгеедор”,
зсепийс зрестайу “бо бсепсе”, Огдег оЕаррошиеш! озаепй#с рлу Ко КО 05-67 /
12.05.2021.

Впе! ргезешайоп о! Ше аррйсап! (паросап! Боргарика! даа апй зсепс
деуйортеп!):

Рго,. Магна Вапоу огадиайе4 Вош Ше Перагипеш о! Сеодезу, Риоторгаштену ап
Сапоргариу “Новег шзише о агйесите ап сопзшиспоп”, бойа, аз Тапд 5зигуеушр

епошеег ш 1983. п 1989 пе оМашей Ше зсепс дергее "Сапфдае о Арпсшига!
<аелсез" /"Посюг”. Егоп 1986 10 Ше ргезеш дау /34 уеаг/, Рго. МайВапоу Баз Бееп

чоткшр ш Ше Пазйище о! бой Зсепсе, Авгоесипоорез апф Рап! Ргобесцоп "Х.

Роизикагоу" ш Ше Яе4 о? есоору, гевоганоп ап гейашайоп о! Дзалед, ройшед ап
егодед 1ап95 апй зой5, Наз допе гезеагсй ге!а/ед 1о арго-есо!ор са! авйсийиге, Боие!, 1апд

тапагетешщ, реодезу, Чез1рп, ес.
Тне сапффафе Наз 1еасншр екрепепсе ав Ше Еасийу оЕ Сеодору ап Сеоргар цу ой бойа

Тлуетвиу “91. Кипеш ОБпазк! Рап Ше Еасиу о Мштр ап Тесрпоогу оЕ Ше Ошуетвиу

о Мшшр ап Сеоору“ 54. Ггап КИзК”, 15 а пешег оГа пишег о злепийс сопос!з ап
ргевнроиз паНопа! ап иметайопа| огвашгайопз - Мапаретеш! Воат4 о? Ше Арпсийига!

Асадету, Бсепийс Социс! ой Сепега! Арпсийште, Вой бйепсе, Аргоспепизту ап Гапд

КесатаНоп ав Фе Арйсийига! Асайешу, аепис Сошс! оЕ Ше Сепез1, Сеоргарйу апд
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Фой Сазвсаноп дерагииеш а Ше пзпие об 5оП 5сепсе, Асгойесрпоору ап Рап!
Рииесноп” К. Роизикагоу”, Вшрапап Зой Всепсе Хосейу, ВшШрапап боцету о Нишс

Зирзапсев, Пуегайопа! Восейу оЕ Нишис Бобзкапсез, Ошоп о! Зстепсе ап Теспоору,
ШешаНс мор ргопрв, ехрей сошас!5, шсидшр Ше Ассгедйаноп Сошпс! а: Хайопа!

Авепсу Рог АсстефИайоп ап Аззезвтеш. Те сапфдате Ваз Не ргезйр10и5 ограшгайопа!

ап папарепа| розНопз - Першу Сбашпап о Фе Зсепйвс Афуизогу Сошпс! ог
Аспсийите шдег Ше Мпизег оЕ Авпсшиге ап Еоой, Афивег 1о Ше Мпиег о Авпсшите
апЯ Еоой, Отесюг ап Першу Юпесюг о188АРР "Х. Роизшкагоу ” РгоМайВапоу аз
Бееп Снаштап оЕ е Арйсишга! Асайешу зшсе Лше 2019 шШ поу. Не хмаз зсепийс

зирегизог ап сопзат 1о 4 РАО зиидетв Бош Ше 158АРР "Х. РоизйКагоу ”, Ше

Оерайшеш о? Сеорйуз1св, Сеодезу ап СеоргарЬу а Ше ВШрапап Асайешу оЕ баепсез

ап Ме Авпсиша! Ошуевиу, Поуфу. РгоЕ. М. Вапоу 15 ашвог о пше ашйо" сегийсайез

ап райешв Гог 1есииса! ап Боюотса! гесатаноп о? 1апЯБП, гезгоганоп оЕ егодед 1етташ,

ТапазН4е гопез апа Тапав, пейшодз ап1есътдиез Гог гезогшр Ве ргодиспупу о  датагед
Тапйз, иМесгаед гепо!е зепзшр, сгор сопйоп аззеззтеш,ес.
Т. Сепега! спагасезНсз ой еезапд ве ашвот?з зшптагу- уощте апд з(гисите.

Тне Фззепаноп ан (о деуйор арогтз ог репега| азвеввшеш ап
саберопгайоп оЕ 1апйв уВ гейашей зо15 Ша! пергае а зсепиЯсайу зошп зе: оЕ Тапд

сцагас(епзНсз (501 ап аргосшпайс) Шгоига Уеб 1 15 роззе То суашайв Ше заз оГ

Тап9 ууйВ геаплед з015 изщр, зрес#саПу адор!ед арргоас! оЕ сагебШу зейестед шсатогв

ап иаиоппаноп оп уапопз даа. зошесез, а5 уеП аз арргорпае АшсЦопа| паШетайса!

пейодв ап гезеагсБ, ргосефигев. ЕазПу ассез51 Ме зойлуаге Баз Бееп деуейоред т Мз Ехсе!

оМ5 Ойсе 1о ок уа Ше пеу шешодоову. А изей арргоасй хуаз адорйед Гог аззевзшеш

оЕ вой сопфоп Бу согарагшр Ше диашу оЕ гесташаед 5015 ми Шан о  гопа|! зойв, Шиз аПоулпр

(0 сопраге Ше роз8Шез Юг аррПсапоп оР Ше пеу тетодоову Тактшр шю ассоши 15

шпоуаНуе йететшв ргорозед Бу Ше сапфае.
Тне д15зепайоп соматз 107 равез оЕ (ех, 10 рагез оЕ аррепфтсез, 28 1а51ез апд 25

Пригез. Те ашвогв бипипагу адедиа!у гейесв Ше еззепсе, Ше шаш ро, Ше оМашед

гевийв, сопс! 1510105 ап сопитшопз оЕ Ше Шез1.

П. Кейеуапсе оГ е ргоет
Тне пшшо шдизту 15 опе оЕ Ше роухег АМ Еасютв 1еайтре 10 есозузйет дергадайоп.

Тне ежтасвоп о? соа1 сацзез зепопз епушопшеша! дашаре хуойфу4е. Те гайе оР

сопзшпрНоп опа!ита! гезошгсез 15 81 шсгеазтр дие 10 Ше ассййегаНноп о шЪашгаНоп ап
роршаНоп ргоу/ апд 1есипо!орса! шпоуайоп ш Ше 204 ап 2186 сепшез. п 4з сомех,
омг зосе(у пеедз шсгеазшр |еуе!5 о! пайшта! тезойгсез 1 огдег (о епзше ап пашаш а воод

сапдат о! Пушпе. п шапу сошитез агошд Ше хуоп4, пшшр асцушез аге ргасйсед оп а

Аегещ! зсае 10 пее! Ше еуег-ргоуйар, детапй ш Ше шдизща! ап арпсийцга! зестогв. Егопа

ап есоорса! ропи о Меу, иштр асбутез еп”сапу Яергайе 1апд5, ФзгирЧпе Бощ Ше

аезщейсз о? Ше |апзсаре ап Ше зшисиште о  зо1, 15 срагаселзисв, Ше пишешсус!е, ес.
уисв аге сгиса| ог папаштр Пеайу апд ргодисЧуе есозузтетз. Керабйианоп об
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Фией есозузетз сап Бе асшеуед улй Ше пер оЕ сепаш тетодз апд 1есрпо!ортез Ког

гедатаноп.

И Наз Бееп есаБИзнед ШаБу Ше п14-19905, апагиар #ас!в Пауе Бееп Кошпй аБош Ше

пераПуе Баапсе оЕ Пишиз Дир гесатанНоп ап1е15 о? Шопзапдз о? Песагез о? Дезтоуед

арпсийцга! 1апд тау Бе ей упЩош Пшпиз соуег. Тииз, апзез Ше пеед Юг а Пишапе

арргоаси ш Ме тейашайоп оЕ 1апд Юг арпсшша! изе. Ап паропап! рош! ой ще
тефодоору ш Вшпиз-Вее гесашаНоп 15 Базед оп 5ез зпоулпо Ша! И 15 роз5151е 10

шнае Ше ргосезвев о? ГоппаЦоп оЕ 501 огвашс шайег (5ОМ) гоири аспуе айгоровешс
пиегуепоп. бис Тесрпоорез (псифар Шозе деуйоред Бу Ше аррПсаш, е.в. рибПсацопз
Хо 19, 11, 16, 19, 20) шсиде Ше изе о! арпсийша! ап Боизело4 штдизапа! хуазее, шс!.

з1рез Егопа ууаз(е мгатег геашлеп! рашв.

Ап опота! ап есте! арргоаси ш Ше деубюршеш оЕ Ше Шез1з 15 Ше ипдегапдтр
и ак Гог Ше геданией 5015 пи/епдед Кг гей (о е Ай об арпсиига апдз, а Апа! 74 згаре

о? "БопиаНоп апй саеропгаЦоп" 15 пеейед, у/Мст Паз по! Бееп деуеоредй 50 Фаг.

Ш. Вебегепсе асдпаш(апсе ап Шеогейса! Кпоу/едре о Ше сапйда(е

Тпе Шегашге гейеуу гейесв а уегу гоод амуагепезз оЕ Ше ргоМеш ап аддтеззе5

Ме таш (ор(сз т Ше деуйортшеш оЕ Ше Шез15, пате!у, Ше геаНуе аззезвтеп! (бопнаНоп

„ап саввопгайоп) оЕ арлсийига! Пап, Шеогу ап ргасйсе ш Вшрапа, ш те мир ЕАО
"

ТесопипепдаНопв, зоП гедйашаноп уйА Ше аша 10 асшеуе аззосайоп 10 Ше арпсийига!

Яш, 1есриса| тейатайоп (Нитиз ап Вшпиз-Вее) апй Ъоюоса! гедашайоп

(ЪБогетефаноп).

„ТУ. Мешодка! арргоаси

Тне ап ап(азкв о!е Шез!з аге ргес15еГу ап сеайу Кпишаед, соггесйу егрНаз2тр Ше

ехвбпо Рашиз оЕ Пе аррйед "Мейщойоору Ког хуогктае оп Ше садазие оГ аспсийига! 1апд"

(Е. Реоу ей а!., 1988) ш гейайоп 10 Ше 1апдз уЛШ тесаппед зо1з. ТБеге 15 а пеед Гог а пем

деувортеп! Баппошхед апд сотретешагу 10 Ше сйед тешодоору.
Айвоцо Ше паш аша оР Ше Тез 15 "пейодо!орса! деуйортеш!", папе!у

"Методоогу Рог Бопианоп ап сайвропгаНоп о ап улф гедаппеф зой5 иМепдед Гог

„ тепит 10 е Ай о? арлсойига! 1а04 ш Вшрапа", арргоасйев ап теапз 1о асшеуе Шезе

“ оМесйуез сощаш а Амдатеша! ап ргасйса| зошНоп оЕ Зоосазаепнйс ап4 аррЦед

ргоМета, сотевропйтро (0 Ше тодет асщеуететв ш тезеагси ш зозстепсе, веосрепвиу
Г ап редору уй соБинНол 0 арпсийите ап Ше епугошпещ.

Тве опошаШу апд ейесбуепезз о Ше шешодоотса! арргоаср 15 ехргеззед т шап
1 роз5е Шгоцри Рас йиайе4 ап ассезз1М1е зойууаге Ког ргасйса| уогк уй Ше ргорозед

пефйодоюру 10 2551: Ше арйсийита! ргасцсе а рибШс ап рпуайе |еуе апд юо Бе изед Бу

еп изегв - Бепейсапез ап Бу поп-вресайзв ш Ше Бед оЕ еуапайоп, 1.е. арпсшига!

оутетв, адишизиа/отв, зстеп!зв, Пап4 изег, ейс. Те тейодоошса! деуейоршеш! 15

иуепдед ог а551589пр Ше арпсийига! ргасНсе, а5 ей аз Ше гоптр ОЕ сгорз апд Еогесазйпр
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апй еуацайпр Ше агйсш!ита! ргодисНоп. П 15 адар!е4 Гог 1агре-всайе орегаНноп ш зсаез М

1: 5000; 1: 10000 апЯ 1: 25000. ш. огдег 1о аке шю ассоши! шт деа! Ше зупегру Бецуееп

о
Ашдашеша! Кпоуйедее ап ргасйса! шШгаНоп, Ше деуеййорей шешодоору афнегез 1о Ше

БАО Найаноп тейшодв, ус Таке иМо ассоши Ше пшпБег апд Чеотее оЕ ехзипр

тезшсНопз Юг а сепаш зе! о ап сШагастейзисв.

У. Зшойсапсе апй сопушсшрпезв. оЕ Ше омашей гевшв, пмегргейайопз ап
сопс51015

Тие ргорозед тейодоор са! деуйоршеш: 16 а Боап опреша! зошноп #ог 1апд

уашаноп уй гейашией зойз, обегте а залепи с-Шеогейса! ап всеп!йс-аррПе арргоасй,

все Ше упдеу изеф ш ош сошигу "Мешщодоюру Юг чооп Ше садазше о! арпсийша!

1ап4" ш Ме Мпиизту о? Арйсийше, Еооф ап Еогезшу саппо! регропи а ргес15е гйайуе

аззеззтеп! о 1апйз мугесташед 5018.

ТЬе ргорозед пешодо!ору 15 Базед оп а шодет здепийс арргоаси аррПед шапу ш

Ешгоре ап 15 а Пие Улф Ше гесопитепдайопз оЕ ше Мой Еоод апд Арвпсишге

Огратгайоп (ЕАО). Те сапфдайе ПошсаПу ассер!з ап4 ргорозез Ше Апа! сазвсайоп
гезийз зеб а И 10 Ье сотрагае ив Ше рагатешс арргоасй изеф ш ргасйсе. ТЬе деуеоред

"Мещодоюогу Гог Бопйайоп апй сайеропгаНоп оЕ арйсшига| ап уй. тесашпей 5015" Наз

Фе Гойоулпг таог спагасейзисз:

1. Меган Шу ап сопаргейепзгуепезв - Ше 1есршдиез изей сап Бе изед 10 455е55 Ше

оуегай зацаБту о? 1апЯ Гог 1апд изе 10 Ше гедшгететв оЕа улде тапре о? сгорз, УМсВ15
шпоуаПуе.

2. Еог Ме бтв Не ш ош сошигу 15 ргорозей "Мейо оЕ гезшсйопз 1акшр по
ассоши ШепипЬег ап зеуету", гесопипепдед Бу Ше ЕАО.

3. А зе об 13 1ап4 свагаселзНсв, Ахей ш 6 1агее ргоцрв, 15 Яхед Гог угогк, азвшишр

Фе поз! сопаргейепзгуе теййаНуе аззезвшеп! оЕ Ше арпсиШига! зийаБ Шу об Ше зблфед ап,
„Пе ехсифто оуепарршр о? пгу1диа! аззезвтетив Гог Ше тфрулдиа! 1ап4 срагасейзисз,

“пате !у: (1) Авгосшпайс; (2) КеПе! апд збопупезз о Ше агае 1ауег оЕ Ше 501 (3) Огашаре

сопа Нопв - 1ехбига! дийетепнаНноп оЩе з01. ргобе апй ргоишпдугайет 1еуе|, (4) бой Еегишу -
гушей псшдез Базс зоП спагасезйсв; (5) Заппиу апф/ог аканиу оГ Ше зо(6)

„ СощаттаНоп об Ше зой уйв. Неауу пейа!8 ап 1охс йешешв ассогфшр (0 Ше сштеш

ераЧоп ш Ше сошитгу.

4. Тие пейщойдоору адорв ап ипоуайуе, ак Ше запе ште поПзНс, Бш а150о зрес#с
арргоасЬ, патейу, Ше рагайе! иаретешаноп оЕ "асша!" ап "робепца!" 1апд суашайоп 15

ве, Н Шиз ргоуез Ше орройшиу 1о апзумег е диезйопз "Ура! 15 Ше репега! зийавйу об

(Ве азвеззей апй ав Ше Нше о! Ме аззевзшеш: ай сейаш |еуе!в оЕ авпсшшта! тасБштегу ап
гесппоюру?" ап "Май мошд Бе Ше вепега! зойаъйшу о? Ше аззеззей Пап айег арруше
аЧФопа! ауайае орцопз?" ( ша 5-роп! регсещаре всае - 0, 25, 50, 75 ап 10090) 10
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оуегсоте тез сНопв, е.р. иПраНоп, |еуейпр, 1епасто, 501 геаспоп шпаргоуешешщ, дгашаре,

зреста! ЕегнШганоп зсрешез, гетефайоп, зреста! 1еуе!в о! аргойесиисв, авгоесоору
вуеш!з, ейс.

5. Ап адараНоп зсае 15 ргоу!4ед Рог сотрапзоп оЕ Ше оБашед гезш!в уй Шозе

айег роз5е рагатешс Бопйайоп аззеззтеш, а5 15 гтошипеу регогиед ш ош сошшгу оп

арйсийига| 1апй5, утеге "с1аззев" ап "шйз" аге гапзабей имо Ве Кпоууп ап млдейу изед п.

ргасйсезса!е Ког рагатешс Бопиайоп еуашаноп ш "сагеропез" ап "сгефИ зсогез".

6. Тие еп ргофис! оЕ Ше Фззейайоп 15 Ше деуйоршеп! о! ассеззе ап сазПу

аррисае зойлуаге (ог гйайуе аззезвтет! оЕ арйсийша апд умА гейашпед 5015, уйсВ сап

Бе изей Бу поп-врестаНзв, е.с. |ео151абогв, сТу1 зегуаш, Еагпетв, Тапдоутетв, Ейс.

А уашае арргоасв ш Ше деуйоршр оЕ Ше тейщодоору апд зоймиаге ргойис! 15 Ше

пуроШезтв а! ш е Тесбпорешс зой5 Ше раптед гейатайоп ап4 гешефаНоп аспушщез ап
аррПсаНноп о! зизашае 1есрпоойса! зошНопз сап еай 10 а геуегва! оЕ Ше ргеуайше

Яергаданоп ргосеззез сапзе4 Бу апигоровешс аснуйу ап сгеайе Еауогае сопфШопз Гог.

тесоуегу о вой ЕеШу ап шишаПапдзсаре срагасепзисв.

А розй#уе аврес! оШе пейодо1ору 15 Ша1 15 роз8 Ме 1о езгаБИзИ 1о мура: ежеп! Ше

арпсийига! 1апд уу!Б тесташпед зов 15 тгапзЕеттед 10 арпсийша! ргодисНоп аспуйев, 45 чуе
аз 10 соп!го! Поуу Ше ргорозей 1есбпо!орез ЗЕ: Ше едиБит Бейлееп вой ГопиаНоп ап
ЯертадаПоп. Готса! ап изеА115 Ше ргорозоп То епзше ай |еаз! опе 10-уваг сус!в об

зеуета! аззезвтетшв о  тедашпед зойз муИВ сопйго! опев, е.р. |осайе9 п Ше пеагру агеа.

Адуашаре о! Ше Шез!в аге Ше аррПей ехапар!ез Рог гесатаноп оЕ азп Дир ап
ваптаноп Беш Ше 1апй оЕ Сота Огуапоуйза, уси сеайу Шизиате е розБШпез оЕ те
петодоору Кг моа а М5 Ойсе. П 1 роз511е 10 сопраге Ше азвеввтешв оГ Ше

вштошфар 1апз В шофзрлифед зой5 хуйа Шозе улф гесаппед, дейбепишитр Поуу

зиссезШу Ше гесатаНоп Паз Бееп сапед ош ап уфешег Шезе з015 сап ош Ше

"авлсийига! Аш ш (егиз оЕ диаШу спагастейзисв. И 15 сопесу зкайед т Ше шгеяся Ша! ап

Зпаропап! етеп! о! Ше еуашаНоп 15 10 саггу ош! топйогор; айег а репод о: 5-10 уеагв Бу

Гапиетв, Ш. огдег 10 тевроп4 ш а Ншеу шаппег (о спапрез ш есоорса! Байапсе ог Ше

стегоепсе оЕ дергаданоп ргосеззез, ш огдег (0 шпдепаКе арргорпайе арго-есииса!
„ теазшев.

БИ СопитБинооз о? Ше 9)ззехтаНоп.

"Тсопзег е КЮПоулпо Епдатета! ап зсепийс-аррЦей соп Бишпопв.

1. шпоуайуе шейодоюру Наз Бееп деуеоред Рог Бопиайоп ап саверопгайоп об 1апдв ул
геданией зойв имепдей (ог сгор ргодисНноп т Вшрапа, ус 15 Базед опа Бойзис арргоасв

аза"репега|! азвезвтеп! о Пап зипаъшиу" ап по! ощу Рога Шйей зе! оЕ сгорв. (зет!с-
аррПед)
2. Ап опршта! арргоасй. 15 1о ойег, ш аддШоп 10 сштеш, апд ройепна! (а ФНетеш 1еуе!в о
туезииеш) гйайуе вуашайопз оЕ Пап уй гесапиед з015, Базе оп Ше ЕАО пешоЧ Юг
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1апЯ уашаНоп, Ташо По ассоши ехвНпр сопзташв. (всепис-Ашдатешща!| ап зсепийс

аррПед) В

3. Ап арргорцай1у зейестед зе! оЕ 13 1апд спагас!епзисз зусетайгед ш 6 ргойрв муаз изд,
ънси аге псшдей т Ве гейайуе аззезвтет. Тв арргоаси ехсидев Ше роз8Шу. оР

ипдегезншайоп ап/ ог оуейарршр; о тфглдпа! спагас!епзНсв. (зсТеп!с-аррПед)
4. Адедиае диашу зсаез Пауе Бееп деубореф ог шдтидиа! сштеш ап ро(епна!

аззеззпепв о ап сПагасепзНсв. (злепис-аррЦед) щ

5 А уокае зошноп Ваз Бееп Яеуеорей ап а 1огсаПу зибзапиайе4 едиаНоп Наз Бееп

ргорозед Гог еаБИзШпро Фе дергее оЕ зоП сощаштшапоп уа. Беауу пе!з5 ап 1охс

еетешв ап дейепишше Ше |еадшр ройшаш 1 Бие у1Б Ще сштеп! гесшанопв. (зсепийс-

Адатета!)
6. А шибей бла! с1аззисаНоп зспете Наз Бееп деуейоре4 оп Ше Баз5 оЕ сштеш ап
рогепиа! азвевзтеш: оЕ асиигаЦапдв. (зсепн с-аррПед)
7. А зсйете Цаз Бееп деуйорей Ког адарбпо Ше гезийз о Ше суашайопз омашед Бу Ше

- ргорозед Ииииайоп тейод (0 Шозе оШе рагатешс перо. (зсепн с-аррПед)
8. Ассеззе апй еазйу аррПсае зойлуаге Юг ргасбса! готк уа Ше шешодоору Баз Беео

Яеуеторей. (зстепнА с-Атмдатешща!)

УП. Ръбйсайоп асбуйу апй гайпо 0: Ше зйепйс робйсайопз

Тне сапфае расрайез уйв 23 рибНсайопз ш соппесйоп уйШ Ше Пез15

ваБогайоп, у/Мси аге Базе оп Ше изЯсаНоп о Фе оМесйуез, Бурощезез, арргоасиез ап
тезеагси шейодв, аз ей аз п Фе ргевешайоп, иегргейаноп апд зшитапгаНоп оЕ даа апд

гевийв, уймс. аге зиссеззау Шизигайед ууйВ. ргасйса! ехапор!ез. Тре рибПсайопз адедпа!!У,

ассигайе!у апй ргес1зеу ргезеш Ше Фтесйоп, Баз15 ап 1ор1с оЕ Ше геазоппо ш ргоушр Ше

ассер!е4 Пуробиезтв ап зшрзгапца!е Ше арргоасйез изед ш Ше ЯззепаНоп.

Те Тае ог сошрНапсе уй Ше тедитетшешз Кг омашшв Ме зсешиЕс Чергее

"Посбог о? Впепсез" айасред Бу РгоЕ М. Вапоу гевагдшр Ше Митит гедитей стедиз Бу

вгоирв оЕ шфсавотв Ког Ше уапоцз зепиАс дергеез ап асадешс ро5йопз ш е Ней о?

асдштше Ше зсепийс дергее зпочув Ша! Ше зсепсе тешсз шфсабогв пее! Ше зресйед
сгйепа.

„УШ. Спйса! гешаг(в, апезЧопз апй гесоптепдаЦопз (о Ше сапдае
Г Бауе а репега! гешагк. Те Ю8с Шез!в доез по! Сеапу уизшу Фе сБосе оЕ Ше

 дергее /00 / оЕ сопесНоп дерепфшр оп Ше ех сопдшопз оЕ согесНноп Дптргоуетеп/

уд. Фе шгодисноп оЕ Ше арргорпа!е 1еуе! оЕ гезсНоп Гоа, Рог ехагар!е: зибеспуе /

пурофебса”, егаршса! /азей оп обзегуайопз ап Дайа/ ог Шеотенса! /азей оп сштеш

пайига! Пауув, Еопашайопв апгеазошпр/. :

Оп раре 68, Тае 17а, итеп аззеззшр Ше 501 тезропзе МИГрн тевшсЦоп |еуе!5, 1: 15

по зибзгапнаей знай 1: 15 Базей оп, апй Поуу 1 изез Фе зкер Такеп ш Ше тапрез шбсаед

т Ше ТаМе. Верагфшо Ше побйну о? Неауу пейз!5, шипобШгайоп 15 оБзегуеф ш а упде
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гапое оЕ рН (6-8), ап поБШгаНоп а! Мррег рН. 15 розз11е Гог зоте шеа!в5 ш з015 ула
Мейег сошщет! оЕ ограшс пайег (#5 изебШу зае т ТаБ!е 170, тай Грн: 15 сБозеп а! рН

7.3-8.6 ап Грной рН 6.5 - 7.3).
ГууощПке 10 розе а дшезНоп аБош ап азрес!, мсв 15 асшаПу а соБийоп оЕ Ше

езап4 Ше гезеагсп арргоас!, пате!у, Ше гейанопзр Бейуееп Ше ргорозед зузеп Гог

еуацаНоп апй саберопгайоп о? арйсииа! Пап уйгесашпей войв ап Ше в!оБа! гезропзе

о БО МешЬег 94айез 10 Ше Стееп Пеа! ое ЕП, ап9 Ше роз59Шиез Ког |оса! ап пайола!

зошНопв 10 сотфа! сНпа!е свапре. ТЪ15 15 шаропаг! 10 Бе ехраше ап етрпаз1гед ш Ше

Шез1з.

ТХ. СОМСГОВЮОК:

Вазей оп Ше ргевешед ез Бу РгоЕ. Ог. Епг. Май Вапоу, Ше опоша! апд

шпоуайуе тезеагсй арргоасйез адор!ед, Ше зипиапез ап сопс!из10п5, | БеПеуе Ша! 15
зиду пее! Ше гедшгетешв ой Ше Гау /ог деуййортет о/е асадетс пайт гйе Керивйс

о? Вшгапа ап4 Ше КервшанНопз оп (епиз ап сопфопГог асашгтро зсепийс дергеев ап
Гог Бор асадепс роз#опз ш Ше Арпсшига! Асадешу, мис суев пе геазоп 10

Розшщуеу еуашайе 1.
Вазей оп Ше ароуе-виае, Т ргорозе 10 ауаг РгоОг. Майш Опайгоу Вапоу Ше

зсеп!с дергее "Посйог о! Вдепсе" ш Ше Пе4 оЕ Шейег едисапоп "Аспсийшга! Бсаепсез

ап4 Уеегпагу Мефсше", ргойезятопа! Не4 Соде 6.1 "Рап! Вгеедтпр", зсепНЯс зресайу "

бо зстепсе.

ОПа!е

21.05.2021 г.
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