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СТАНОВИЩЕ

върху дисертационен труд за получаване на научната степен „доктор на науките” в
област на висше образование - 6.0 Аграрни науки н ветеринарна медицина,

професионално направление - 6.!. Растениевъдство, научна специалност - Почвознание.

Тема н автор на дисертационния труд:
„Методика за бонитировка и категоризация на земеделските земи с

рекултивирани почвив България“, автор проф. д-р инж. Мартин Димитров Банов.

Член на научното жури:
Доцент д-р Антония Колева Стоянова. Тракийски университет, научна

специалност шифър 6.1. Растениевъдство, заповед на ССА за назначаване на Научно
жури Хе. РД 05-67/12.05.2021 год.

Становището е изготвено според изискванията на действащия „Закон за развитие
на академичния състав в Република България“, Правилника за прилагането му и
вътрешния Правилник в системата на ССА.

1 Актуалност на проблема
Деградационните почвени процеси в глобален мащаб представляват огромен

проблем. а за нашата страна. характеризираша се със специфика на климата, релефа и

атропогенната дейност (земеустроителни и земеползвателни проблеми вкл.) това важис
пълна сила. За рскултивираните почви предназначени за връщане във фонда на
земеделските земи би следвало да има и етап „бонитировка и категоризация“, но към
момента теоретично такъв не е разработен до сега. Бонитировката и категоризацията на
земеделските земи у нас имат много странно и противоречиво развитие в зависимост от
съществуващите социално-икономически отношения. През 30-те години на мнналия век
се е свеждапа до обслужване на поземления кадастър и данъчната система чрез 4

категории по пригодност на земите. До.60-те години се е считало, че земята е обща и

бонитировка не е нужна. През 60-те години бонитировката и категоризацията са се
оказали крайно необходими и това е период с огромен брой научни публикации.
Апогеят на научното развитие в тази област е през 80-те години. Социално-
икономическите промени през 90-те години налагат аграрна реформа. която е услешно
обслужена с сдин адаптиран вариант на „Методика за работа па кадастъра на
селскостопанските земи в РБ“ (1988г.), който се ползва и до днес.

В нито един от посочените периоди в България не са правени опити за създаване
на система за Сонитировка на Земеделските земи с рекултивирани почви. В тази връзка
считам, че актуалността на темата е неоспорима.

П. Цел, задачи и методи на изследване (хипотези иа дисертациоиния труд)
Целта на труда е формулирана много прецизно: „Да се разработн Методика за

бонитинровка н категоризация на земи с рекултивирани почви предназначени за

възвръщане към фонда на земеделските земи в България“.
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Във формулираните шест задачи са залегнали решението на проблема и методите

за работа за постигане на очертаната цел. Изключително иновативно и креативно е

решението за разработването на софтуер за работа с предложената нова методика.

Ш. Нагледно представяне и интерпретация на получените резултати.

Използвана литература
Представеният труд отговаря на изискванията на Закона за развитието па

академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за прилагането му.

Разработката с в обем от 107 страници, в т.ч. 37 броя таблици, 25 фигури, 6 формули и

уравнения. Трудът е написан умело, в академичен стил. Приложени са освен големият

брой таблици и фигури, а така също и две Приложения за илюстриране на софтуерния

продукт за реални рекултивирани обект.

Литературният преглед включва 136 източници, от които 98 са на кирилица, а

останалите на латиница. Над 4190 е делът на литературните източници след 2000 година.

В обзора са поставени основите на изследването, а структурата и обемът показват

познаване на проблема и търсенето на решения.

ГУ. Приноси на дисертационния труд
Изведени са 11 научни и научно-приложни приноси в резултата на цялостната

работа по проблема. Те са извлечени от материали. характеризиращисе с достоверност и

добра научна аргументация.
В първия принос се посочва разработването на „пионерна система за бонитировка

и" категоризация на земи с рекултивирани почви, предназначени за производство на

растениевъдна продукция,” Това е според мен е „научно-фундаментален“ принос, с

практическа насоченост.
Вторият принос също има научно-приложен характер. Оригинално решение на

автора за оценка (актуална и потенциална) на техническите и финансови възможности За

подобрения. С научно-фундаментален характер с третият принос. Приложен за първи

път в България.
В четвърти принос е обосновано създаването на набор ог 13 поземлени

характеристики, конто да послужат за основа. Създаването на “подобен род

характеристики без припокриване. но да обхващат всички аспекти на агроекологичните

условия е трудна и сложна задача. с коягО авторът се е справил.

С оригиналност се отличава и петият принос. Разработени са 12 броя 5 степенни

бонитетни скали за индивидуални актуални опенки на поземлените характеристики.

Фундаментален характер има и следващият шести принос. Разработени са 8 броя 5

степенни бонитетни скали за индивидуални потенциални оценки на поземлените

характеристи.
Седмият принос отново се отличава с фундаментален характер. с практическа

насоченост. Разработен с нов метод за средно претегляне на данните за текстурата на

почвите (механичният състав) в коренообитаемия слой.

С фундаментално допълваш характер е осмият принос. в който се упоменава

„хравиение за установяване на степента на замърсеност на почвите с тежки метали й

токсични елементи и определяне на водещия замърентел с който методиката работи.“



С научно-приложен и допълващ характер е деветият принос. Разработена с
единна крайна класификационна схема относно общата пригодност за земеделие
(актуална и потенциална) на оценените земеделски земи. Нещо изключително актуално.

Отново с научно-приложен и допълващ характер считам, че е и десетият принос.
Разработената класификационна схема, на база на резултатите от настоящото изследване
ще допринесе за по-прецизно и бързо определяне пригодността на земеделските земи.

Последният принос се характеризира с оригинален и фундаментален характер. За
първи път в страната ни е разработен софтуер за оценка на земи с рекултивирани почви
с официално действащата система за бонитнровка и категоризация на земеделските
земи. Гози принос е с оригинален. с научно-приложен характер.

У. Публикационна активност и оценка на качеството на научните публикации
Представен е списък от 23 научни публикации, от конто 8 са на кирилица и 15 на

латиница, публикувани в български и международни рецензирани и индексирани
списания.

Списъкът от научни публикации на автора свързани с осъществяване на труда
(самостоятелни и в колектив) наброява 23 заглавия (8 от тях на кирилица и 15 на
латиница). Първи автор е в 10 от тях, втори - в9, треги и следващ - в 4. Всичките са
публикувани в престижни научни издания.

УТ. Критични бележки, въпроси и препоръки към кандидата
Критични бслежки нямам. Въпроси също нямам. Препоръчвам достигнатото да

бъде внедреноза работа в системата на МЗХГ.
Позволявам си да отправя една препоръка към автора и тя е следната - за да

популяризира постигнатото. да публикува в по-вече международни индексирани и

рецензирани списания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Считам. че предоставената за становище документация ин доказателствени

материали имат своите актуални научни н научно-приложни достоннства, отразяват
достоверно научните достижения на проф. д-р инж. Мартин Димитров Банов, покриват
изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България
(съответно на общия и вътрешния за Селскостопанска Академия Правилници за
прилагането му). което ми дава основание оценката ми да е ПОЛОЖИТЕЛНА.

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 - 0.) Аграрни науки н ветеринарна медицина. професионално направление
- 6.1. Растениевъдство, научна специалност - Почвознание.

Препоръчвам на  уважаемите членовс на Научното жури да гласуват
положително. „7
20.05.2021 г. ИЗГОТВИЛ СТАНОВИЩЕТО: СЖ. ДА

гр. Стара Загора : (доц. д-р А. Стояндва,



СЕПСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

СОФИЯ

вм2.22...
< вт 7

ОРТ МТОК щнАО22 ..о0е ?г.

опа 15зепайоп Гог оматие Ше зстепийс десгее "Посгог о5сепсе" п Ше Пе!4 оЕ Шепег
едусапоп - 6.0 Ае исшита! 5сепсез апд Умелтлагу Мефстте, рго!еззтола! Бед - 6.1. Рап

згоуите, зсепийс зресайу- Бо 5епсе

Торк апй ашшо» о! (Ве ШззеггаЦоп:
"Мешофоову Гог гала ап сА4есопгапоп оГаепсийшга Папд уге антей зо 8 1

Вшрага", аишог РгоГ. Ог. Мат Отпитгоу Вапох.

Мешрего (ве зстеп Ас шгу:
Аздостае Ргобезвог РН Ашопуа Коеуа Зюуапома, Тгака Игтмегбйу, зсепийс

зресайу соде 6.1. Мапг огоу те, оР 55А Юг арротптет оГ ваепийс дшгу Хе КО 05-67 /
12.05.2021.

Тпе орпноп Паз Бееп ргерагей т ассогдапсе хИН Ше гедшгететв ое сиггел! "Гаху

ол ше Оеуйортеп оГ Асаделис За тп Ше Кершбйс оГ ВШрапа", Ше Кеощапопз Ког Из

ипретемайоп ап Ше пиегла! Веешайопз т те 55А зузет.

Т. Каеуапсе оГ Ше ргоБеш
:

бой ЧеогадаЦоп ргосеззев опа о!оБа! зса!е аге а Виге ргоМ ет, ап Гог ош сошмгу.
сПагасеплгей Бу Ше зрестсв оР сила, Торозгарпу алф агйгоровепс аспуйу (апд
тапагетеп! апЯ Чап9 изе ргоетв, пс.) 16 15 АШу уаНд. Еог Ше гесатед зо15 ипепдей
Гог гешп (0 Ше Билд о? аолсийша! 1ап9йз шеге зпощЧ Бе а зтасе оР "тайпо апд

сагесопгаЦоп". Бш ас Ше потем Шеогейсайу зисп Паз пот Бееп деуе!ореф 50 Гаг. Ге
еуашацоп ап савеолгапоп оГ аейситига! 1апдз п оиг сошигу Вауе а уегу зпапре ап
сопгафстогу деубортеп! дерепфто оп Ше ехйле зосто-есопопис гййайопз. м Ше 305 ОГ

Ше 1а5 седигу И луаз гефисеф го зег/сто Ше ап садазте ап Ше тах зувет Шгоцей 4

сагоолез о ап зийарйцу. Оп ве 19605, Ше ап маз сопзегед соттоп,апй по гайпо

ха песйей. а Ше 19008. гайпо апй сагоеопгапоп ргоуед (0 Бе ехигеле|у песеззагу апд 1515

маз а репой ми а Бизе пшпбег оГ заетс рибисацопв. ЗосТто-есопотис сПапоез ш Ше

19905 песезвйацей авгапап геогт.А ИсВ лмаз виссез5 Ау зегуед Бу ап адар!ей метаоп ое
"Мешодоюгу Кто луок оп Ше садазие оГ авлсиига! ап т Ше КериБПе оГ Вшаапа"
(1988), лутей 15 ХОП изей 1одау. л поле о пе тепцопед реподз пт Вшвапа апегриз Ваус

Бееп пайе то сгеае а зудет Гог огайто оГ аоМсинига! 1апй5 хуйв гесанией зой5. Гл 0015

гесаг4. | Бейеуе Ша Ше гееуапсе оГе 1орйс15 шфъригаБте.

П. Ригрове, ГазКз апгевеагсй тшешодз (пуройневев оГ е ззелайоп)
Тпе ригрозе о пле хуогк 15 Колишатей мегу ргесве!у: "То деубор а Мешодоосу Гог

гайло апй саесойгайоп о? 1ап95 хил гесаплей зой5 пепЧей Гог гешгт (0 Ше Рд оР

аслсинига ап а Вщеала."



Тпе зойшоп о Ве ргоМет апе тешойз оР лжогк Гог асмеутр Ше ошйтпед воа|
аге 1а14 домп ш Ше Гопиатей вх (авкв. Те зошноп Ког Ше деуетортеп! о? зойумаге Рог
хойслелмив Ще ргорозед пем тешодоогу 15 ехиете!у ппоуайуе апйсгеайуе.

ШЕ. Увиа!| ргеземайоп ап шегргегайоп о! ве обгашед геви!з. Вегегепсез
Тпе ргедемей мотк теез Ше гедшгететв о ше Гам оп Ше Пеуйортет о? Ше

Асадетк зай по Ше КериНс оГ Вшоама (ФКАЗКВ) ап Ше Весшайопз Кг 15
ппретемайоп. Тве деуеюртем 15 па уоште о 107 рарез, 1пс!. 37 саМез, 25 Пеигез, 6
Коптшав ап едиапопз. Тс хуогк15 зулшеп ЗИШиПу, м ап асадепис згу!е. |п адаоп то Ме
Гагее питег отаШез ап Пеигез, аз хуеП ав Амо аррИсайолз 1о Шивигате Ше зойлуаге ргодия
Ког геа| гесаттей оЩест аге апасПей.

Тпе егатие гедеу псищев 136 вошгсев. окт 98 аге Супс апа е геф 1
Гайп. Оуег 4190 1 Ше зПаге о! Шегагу зоцгсев айег 2000. ТПе гемтеуу Гаув ше Коипдайопв об
Ше гезеагсй, ап Ше зписшиге ап уощшпе: вполу Кпомедре о Ме ргоМет апй ше зеагсв Ког
зош!опв. -

1У. Сопиийопв 10 Ве д)ззегайоп
ЕНеуеп зстепийс ап зстеп и Пс-аррПей сотитБицонз Науе Бееп таде аз а гевци об Ще

оуега хуо к оп е ргоБет. ТЬеу аге детуеф Боп пайема!в спагасвенхса Бу гейарИцу апа
соой зсепийс агеитетапол.
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ше Пгя Цте нз оигсоцпиу а зойууаге Гог аззеввтеп! оГ 1апЧв жив гтестанпей зо15 Наз Бееп

деуейорей мир те ойнстаПу орегайтло зувет Юг егайме апд саевойгайоп оГ аопсийшга!
1Гап45. ТЪ15 сопи?Бийоп 156 опота!, заел! саПу аррПей.

У. Ръбйсапоп аепуйу апй фиа Фу азвеввтел! оЕзсепс робрсайопз
А Цв оГ 23 зстепийс рибПсацойз 15 ргезетед, оР хуй 8 аге п СулШес апЯ 15

Тай, рибизпеф та Вщеапап апд инеглацопа! реег-гемеумед ап мдехед )опгла!5.
Тпе Па оР зсепийс риБбПсацопз оЕ Ше ашшог гееф ю Ше плрепемапоп оР Ше

хогк (мфът4иаПу апт 1еап) шсийев 25 ие (8 о Мет т Супс апЯ 15 пт ай). Те
Птацйог 16 п 10 обет, Ше зесопф - т 9, е Ми ап Ше пех - м 4. АП оГ шет Науе

Бееп руБИзйей т ргезатоив встеп! Ас фоцга|в.

М1. Сийса! гетагКа, диезйопв апй гесотпшепдайопз по Ше сапйае
| Ваме по сиипса| гетагКв. | Ваме по диевпопз ейвег. | гесоттепд Шауа Наз Бееп

асттеуед Бе паретегтеф Гоглок п Ве МАЕЛУМ зузет.
Г аПож пузе!Ето таКе а гесопитепдапоп то Ше ацшог ап 1 15 ше ГоПомше - 10

рготое Ше астеустегиз, 10 робИза по тобПу пиетапопа! пдехей апф реет-гемеумед

|оита|5.

СоОМСъАВОА:

| Бейеуе Ша Ше фосштемапоп апй емдепсе зибтшед Гог ап ориоп Пауе Шеш

сигеп зсепийс ап зсепи с-аррПей тегиз, гепаМу гейес Ше степс астеуететз ой

Ро. Ог. Мапт Опийгоу Вапоу, пее Ше гедигететв оГ Ме Гал» оп Ше Оеуейюртеш ой

Асадепис ай пт Ше Верис ой Вшсама оР Ше оепега! апд пегпа! Гог Ве Агпсийига!
Асадешу Всрщайолз Юг 15 аррИсапоп), лУисП о1уе5 пе огошпдз Юг ту аззеввтеп! 1о Бе

РОЗШУЕ.
Вазе4 оп Ше абоуе, | ророзе То ахагд РгоЕ. Ог. Май Оппигоу Вапоу Ше зсепийс

Чеогее "Посюг оГ 5степсе" пт ше Пе оГ Мейет едисапоп - 6.0 Авпешига! Зстепсев апд

Уетелпагу Мей сте. ргоКкезтопа! Пещ - 6.1. Пап! огоумите, встепийс зресайу- Хо Бсйепсе.
| гесоттепд а е сдеетей тепегв оле сепс Лу уоге п Еауог.
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5тага Харога
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