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върху дисертационен труд за получаване на научната степен „доктор на науките”

в област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“,

професионално направление Шифър 6.1 „Растениевъдство“, научна специалност

“Почвознание“.

Тема и автор на дисертационния труд: „Методика за бонитировка и

категоризация на земеделските земи с рекултивирани почви в България“ с автор

проф. д-р Мартин Димитров Банов

Член на научното жури:проф. дн инж. Росица Цветкова Петрова, ЛГУ

(пенсионер), 6.5. Екология и опазване на екосистемите, определена за член на НЖ със

заповед Хо РД 05-67 от 12.05.2021 г. на Заместник - председателя на ССА.

Кратко представяне на докторанта(важни биографични данни и научно

развитие)

Проф. д-р Мартин Банов е роден през 1958 г.Завършва ВИАС през 1983 г. с

диплом за инженер - земеустроител. През периода 1983 - 1986 г. работи като проектант

в Институт по картография, гр. София.

От 1986 г. е редовен докторант в Институт по почвознание и програмиране на
добивите „Никола Пушкаров“, гр. София, където през 1989 г. защитава докторска

дисертация и получава научно-образователната степен „кандидат на селскостопанските

науки“ (доктор). От май 1999 г. е старши научен сътрудник П степен, а през октомври

2012 г. получава научното звание професор по почвознаниев същия институт.

През периода 2001 - 2019 г. последователно заема следните управленчески

длъжности: директор на Институт по почвознание „Н. Пушкаров“ (2001 - 2003 г.),

завеждащ секция „Генезис, география и класификация на почвите“ (2003 - 2011 г.),

заместник директор (2001 - 2012 г.) на същия институт, ръководител отдел

„Информационно - консултантски и иновационен център“на Институт по почвознание,

агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“ (от 03 до 05. 2012 г.) и зам.

директор на ИПАЗР „Н. Пушкаров“ (2012-2019 г.).

От юни 2019 г. до настоящият момент проф. Банов е Председател на

Селскостопанска Академия.



От май 2008 г. до юли 2009 г. е съветник на Министъра и заместник председател”

на Научно-консултативен съвет по земеделие към Министъра на земеделието и храните.

Проф. Банов е хонорован преподавател в Геолого-географски факултет на

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и в Минно-технологичен факултет на
Минно-Геоложки университет „Св. Иван Рилски“.

Значимостта на високата му професионална компетентност се потвърждава с

участието му в редица:
-Работни групи и комисии: Акредитационен съвет към НАОА (2017 - 2019 г.);

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014 - 2020 г.);

Оперативна програма „Околна среда“ към МОСВ (2015 г.) Комисия за земеделските

земи към МЗХ (2014 - 2014 г.); Консултативен съвет за ликвидиране последствията от

добива и преработката на уранова суровина към Министерство на икономиката (2019 г.);

Междуведомствен експертен съвет за техническа ликвидация, консервация и

преодоляване на вредвите последици при прекратяване или ограничаване на

производствената дейност във въгледобива към Министерство на икономиката (2019 г.)

и Междуведомствен експертен съвет за преструктуриране на рудодобива и поетапно

закриване на неефективни производствени мощности към Министерство на икономиката

(2016 - 2019 г.).

- Работни групи за: Анализиране на системата за официален контрол на храни в

страната и на страните от ЕО и разработване на концепция за създаване на Единен

национален контрол по безопасност и контрол на храните; Изготвяне на позиция на

Република България, относно изискванията за кръстосано съответствие в рамките на

прегледа на реформата на Общата селскостопанска политика и бъдещото прилагане на

тези изисквания в България; Подготовка и организация за провеждане на одитна мисия

на Европейската комисия относно лозаро-винарския производствен потенциал и

програмите за преструктуриране и конверсия на винените лозя; Програма за

приоритетите в развитието на българското земеделие 2009 - 2013 г. (МЗХ); Програмаза
развитие на управлението на почвените ресурси в България 2009 - 2013 г. (МЗХ) и

Национална програма за възстановяване и развитие на хидромелиорациите в Република

България 2009 - 2013 г. (МЗХ).

Проф. Банов е член на редколегиите на реномираните списания: „Почвознание,

агрохимия и екология“, “Аргйси ига! Бсепсе ап Тесрпо!огу“ и“БПуа Басашса“.

Под негово ръководство и с научните му консултации са защитени успешно 4 бр.

дисертации за присъждане на образователната и научна степен „доктор“.



Па
Успешното прилагане на научният подход на проф. Банов в практикатае отразено

с получаването на 4 бр. патенти за изобретения и 5 бр. авторски свидетелства за

регистрация на полезен модел.

П. Обща характеристика на дисертацията и автореферата - обем и структура
Представеният дисертационен труд напълно отговаря на изискванията в Закона за

академичния състав в Република България и Правилника за неговото приложение, тъй

като съдържа теоретично обобщение и дава решение на важен научен и научно-

приложен проблем, свързан с“ оценката, бонитирането и категоризацията на

рекултивирани земи, предназначени за растениевъдното производство.

Задачите в дисертационния труд са в съответствие с поставената цел и

способстват за нейното постигане. Получените резултати и изведените оригинални

приноси са ценни, както в научно отношение като методология, така и за практическото

им прилагане на държавно и частно ниво - политика в земеделието, формиране на

национална и външно насочена аграрна стратегия, райониране на култури, регулиране

на пазарни отношения, производство на селскостопанска продукция.
Съгласно изискванията на Правилник за Развитието на Академичния Състав в

Селскостопанска академия (ПРАССА) от 2018 г. дисертационният труд на проф. М.

Банов е подготвен самостоятелно и не повтаря темата и съдържанието на представения

от автора труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор”.

Обемът и структурата на представения дисертационен труд съответства на

специфичните изисквания на ПРАССА. Дисертационният труд е добре структуриран,

като включва следните глави:
|

- Въведение;
- Цел и задачи;

|

- Литературен преглед, насоченкъм: прилаганите методи за бонитетна оценка на

земите, използвани в нашата страна и препоръките на ФАО за същата, както и

публикациите, свързани с изискванията и хода на работа при рекулгивация на почвите,

предназначени за бъдещо земеделско производство;

- Материали и методи;

- Резултати и обсъждане, представени в две части - теоретична, свързана със

събиране и подготовка за работа на първичните данни и същинска, свързана с

разработване на бонитетни скали за оценка на: агроклиматичните характеристики,

релефа и каменистостта на почвата, дренажните условия, почвеното плодородие,
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засолеността и/или алкалността на почвите, замърсяването с тежки метали и токсични

влементи, алгоритми за обща оценка и категоризация на земите с рекултивирани почви и

софтуер за практическа работа;

- Заключение и изводи;

- Научни и научно-приложни приноси;

- Списък на ползваните литературни източници.

В две приложения към дисертационниятруд са представени оценки на земеделска

земя с рекултивирана почва от два различни обекти, изготвени от проф. Банов

посредством прилагане на предложената методикаи разработения софтуер,

Резултатите от дисертационния труд са представени в 28 бр. таблици и 25 бр.

фигури. Реално таблиците са повече от посочения брой, тъй като някои от тях са

означени допълнителнос букви.

Представеният автореферат отразява обективно структурата и съдържанието на

дисертационния труд.

Ш.>Актуалност на проблема

Представеният дисертационен труд на проф. д-р Мартин Банов има за цел

разработване на „Методика за бонитировка и категоризация на земи с рекултивирани

почви, предназначени за възвръщане към фонда на земеделските земи в България”.

Така формулираната цел е продиктувана от един изключително актуален и важен

световен екологичен проблем - влошаване качествата и намаляването делът на

обработваемите земи, продиктувано от интензивното разрастване на градовете и

индустриализацията, представена основно от добивната и  преработвателната

промишлености. Всичко това на фона на оформящи се остри кризи в производството на

храни и фуражи, енергийните източници и климатичните промени.

Представените данни за размера на засегнатите от някои деградационни процеси

земи на територията на страната буди с основание тревога и изискват предприемане на
незабавни мерки.

Съществуващатав страната законова уредба за опазване на почвите се ограничава

до нормативи за опазването на хумусно акумулативния почвен хоризонт и провеждането

на задължителна рекулгивация на нарушените земи. Практиката показва, че някои от

нормативните документи не са приложими за земите с рекултивирани почви и

съществува празнина в прилаганата до момента бонитетна оценка на земите. Това

определя дисертационния труд като необходим и навременен.



ГУ. Литературна осведоменост и теоретична подготовка на кандидата
За солидната професионална осведоменост на автора по проблематиката на

дисертационната тема е показателен списъкът на използваните литературни източници.

Посочени са общо 162 броя научни трудове, публикации,нормативни документи и.
фондови материали (110 на кирилица и 52 на латиница), като проф. д-р Мартин Банов е

съавтор и автор на 20 от тях (8 на кирилица 12 на латиница).

Литературният обзор представя в логична последователност проблемите,

свързани с: относителната оценка (бонитиране и категоризация) на земеделските земи в

България и препоръките на ФАО; рекултивацията на почвите с цел включване в

земеделския фонд на земите; прилаганите методи за техническа и биологична

рекултивация с оценка и класификация на рекултивиранитеземи.
Аналитичното представяне и не рядко критичният анализ на цитираните

литературни източници показва добро познаване на националната и европейската

политика и стратегия в областта на опазване на почвите (източници на деградация,

методи за рекулгивация и необходимостта от прецизна оценка на качеството на
рекултивираните земи за целите на земеделието).Тази отлична осведоменост и

професионална компетентност са послужили като основа за точно и ясно формулиране

на целта на изследването и задачите за постигането Й.

Всички литературни източници са във връзка с изследването и представляват

основна предпоставка за правилното му насочване и достигане до желаните резултати.
Постигнатае цялостна завършена информираност по разработваните проблеми и задачи,

последвана от необходимите коректни анализи.

У.  Методичен подход
Предложеният методичен подход за постигане на поставената цел представлява

разработване на система, придържаща се към препоръчваните от ФАО лимитационни

методи 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.

Системата от разработените 12 оценъчни бонитетни скали е базарана на

резултатите от изследванията на физико-химичните характеристики на рекултивираните

почви в редица райони на страната - Мини „Марица-изток“, Мини Перник, Мина

„Чукурово“, хвостохранилищата, разположени на територията на Асарел-Медет,
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Згориград и др.Съставен е набор поземлени характеристики (групиранив 6 групи),които

описват възможно най-пълно агроекологичните условия спрямо изискванията на

растенията с 5 нива на оценкав съответните бонитетни скали (от Го до 1.4), чрез които се

извършва успоредно „актуална“ и „потенциална“ бонитировка на земите.Представени са

етапите за ползването на методиката.

Разработен е софтуер в среда на Мв Ехсе! за работа с новата методика.

У1. Значимост и убедителност на получените резултати, интерпретации и

изводи
Въз основа на богатия си професионален опит и обширните си познания авторът

правилно и творчески е обобщил и анализирал резултатите от прилаганото до момента

бонитиране на земите, което е послужило като фундамент за надграждане при

разработването на дисертационния труд. Съставени са алгоритми (бонитетни скали и

уравнения) за бонитировка и категоризация на земеделски земи с рекултивирани почви и

е препоръчан модел за хармонизация с резултатите от оценки на земи с ненарушени

почви.Разработката е с методичен характер. Тя 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. Освен като

фундаментална постановка, получените резултати (методика за бонитиране и софтуер за

прилагането й)сас голяма значимост за земеделската практика в наши условия на

държавно и частно ниво.

Разработената методика е съобразена с препоръките на Световната организация

по прехрана на населението (ФАО), като съчетава индивидуалните оценки от общата

бонитировка и категоризацияв двата аспекта - актуална и потенциална оценка.

Детайлно и последователно изложените стойностни изводи обхващат цялата

тематика на дисертационния труд и са в пълно съответствие с анализната и

нормативната част от използваните литературни източници и получените резултати.

УП.>Приноси на дисертационния труд
Приемам посочените от проф. М. Банов 11 приноса. Ге са стегнато и точно

формулирани.

По - значимите научно-фундаментални приносиза обогатяване на научните

знанияса:



- Теоретично е разработена, пионерна за наши условия, система за

бонитировка и категоризация на земи с рекултивирани почви, предназначени за

производство на растениевъдна продукция, насочена към „обща оценка по пригодност

на земите“ (не за ограничен набор култури);

- За първи път у нас е адаптиран за работа по-пълният вариант на „Гап4

Еуааноп Галийайопз Метод“ препоръчван от ФАО („Метод на ограниченията чрез

отчитане на техния брой и тежест“);

- Съставене набор от 13 поземлени характеристики, систематизирани в 6

групи, които залягат в относителната оценка;

- Разработени са бонитетни скали за индивидуални потенциални оценки на

поземлените характеристики;
- 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.

Научно-приложни приноси

- В „Методиката“ са заложени едновременно две успоредни линии - за

актуална и потенциална (при различни нива на вложения) относителни оценки на

обектите на изследване;

- Разработена е единна крайна класификационна схема относно общата

пригодност за земеделие (актуална и потенциална) на оценените земеделски земи;

- Разработена е схема за адаптиране на резултатите от оценките получени

чрез предлагания лимитационен метод към такива, очаквани от параметричен метод

- Разработен е софтуер за практическа работа с достигнатото в методиката.

УШ.>Публикационна активност и оценка на качеството на научните
публикации

Във връзка с дисертационния труд са отпечатани 23 бр. публикации.

Публикациите са в специализирани научни списания (Почвознание, агрохимия и

екология, Тошпа! оЕ ВаКкап Есо!ору, ВШрапап Гошпа! о# Арпсийига! 5слепсе, Гошпа! о
Сеосреписа! Ехрогацоп, Ореп СБепизту, Тошта| оЕ Кешо!е бепзшо 8. 0185, бо1 Неа
Кезтогапоп ап Мапаретеп), сборници от национални и международни научни

конференции.



Съгласно изискванията на закона за развитие на академичния състав в Република

България (ЗРАСРБ) Правилника за неговото прилаганеи Правилник за Развитието на

Академичния Състав в Селскостопанска Академия проф. Банов участвав конкурсас:
- Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Доктор на науките"

(показател „Б“) - 100 точки;

- 13 бр. Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация (свързани с

дисертационния труд за НС "Доктор на науките") - (показател „Г7“) - 82 точки;

- 12 бр. Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове (свързани с

дисертационния труд за НС "Доктор на науките") - (показател „18“) - 12 точки;

- 3 бр. Студии, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или

публикувани в редактирани колективни томове - (показател „Г10“) - 17,5 точки;

- 1 бр. Публикувана глава от колективна монография - (показател „Г11“) - 6,7

точки.

Полученият точков резултат по показател „Г“ е 118,2 и превишава минималните

изисквани точки (100).

По показател „Д“ са представени:

- Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани в

световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и колективни

томове „Д13“ - 13 бр.;

- Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно рецензиране „Д15“

- 9 бр.
|

Полученият точков резултат по показател „Д“ е 240 и значимо превишава

минималните изисквани точки (100).

ТХ. Критични бележки, въпроси и препоръки към кандидата
1. В глава У „Резултати и дискусия“ се забелязват елементи с методичен

характер.
2. Допуснати технически грешки в:установено е дублиране нат. 15.2 ит. 15.8

в представената от проф. Банов автобиография;глава Ш „Литературен преглед“ (стр. 38,

т. 3) при сравняване на общите количества на потенциално опасните елементи с ПДК

вместо МДК съгласно Наредба Хе3 от август 2008 г.; глава У „Резултати и дискусия“

(У.7) - неправилно цитирана таблицаза интервенционалната концентрация(стр. 75).



3. Тамариксът, цитиран в таблица 22 (стр. 71)земеделска култура ли е?

4. Считам, че би било по-удачно включването на дадените в Приложения | и

2 примери за успешното прилагане на разработената методика в практиката към глава

„Резултати и дискусия“.

5. В някои от изводите препратките към таблици са излишни.

Направените критични бележки не омаловажават постигнатото от проф. Мартин

Банов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Въз основа на разработената методика, направените 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 ССА, което ми дава основание да го оценя ПОЛОЖИТЕЛНО.

Въз основа на гореизложеното предлагам да се присъди напроф. д-р Мартин

Димитров Бановнаучната 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: 75



СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

СОФИЯ

аоеваававовваввофиакиоеоавъвоввеавй фезрасвъчвев

КЕУЕУМ
риВИР. 2047г

оп а дззепацоп Гог оМашшо Ше зсепийс дергее "Посог о Бсепсе" ш Ше Ппе4 ог
Шревег едисаноп "Арпсийита! батепсев ап Уейегтагу Мефсте", рго!езятопа! Ве4 Соде 6.1
"Нап! Вгеедтро", заепийс зресайу "5оП Бсепсе".

Тор!с апй ашог о! Ше д15зелайоп: "Мешодоогу Гог гайнпо апд сатеропгайоп
ог авгпешига! Тапд уй гейашед 5015 ш Вшрапа" Бу РгоЕ Ог. Магип Ошиигоу

Вапоу

Метрег оЕ Ше зсепис ригу: РгоЕ 08с. Епр. КоззИза ТзуеЖжоуа Решоуа, ТИ
(гейтед), 6.5. Есо!0ру апд ргоесНоп о? есовуевтв, арропе4 аз а пешБег оЕ Ше зсепийс
рму Бу отфег Х КО 05-67 оЕ 12.05.2021 оЕ ше Першу Свашшап оГ Ше Арпсийига!
Асадету.

1. Впе! ркезещшайцоп оЕ Ше достога! здеп! (проап: Боркаршса! даа апа
зсепис деуеййортеп!)

РгоЕ. Ог. Маги Вапоу ууаз Бог ш 1958. Не ргадиае4 Вот Ше Нойег лице оЕ
Атсъйесиге ап СтуП Епршеепао щ 1983 уй а дергее ш ап папарешеш! епошеепшр.
Пипшр Ше репод 1983 - 1986 Це ууогКед а5 а де51опег а Ше шзийие оЕ Сапоргарфу, Бойа.

5шсе 1986 Це Наз Бееп а А-Чте Чостога| зшдеш! ай Ше шзийше оЕ 501 Бсепсе апа
Уе4 Ргоргашишо „УЖоа РизбКагоу“, бойа, ифеге ш 1989 Бе Дейепдед 5 Чостога!
Я5зепаЦоп ап тесегуеф Ше зстепийс-едисапопа! Дергее "Сапфдае оР Арпсшшта!
баепсез" (Поског). Бшсе Мау 1999 Пе Паз Бееп а зешог гезеагсП аззопае П дергее, ап ш
ОсюБег 2012 Це гесегуед Ше зстепийс ННе оЕ ргобзвог оЕ 501 зстепсе а! Ше запе шзийие.

Пир Ше репод 2001 - 2019 Пе зиссезяуеу Бе4 Ше РоПоулпр шапаретеш!
розопз: Олесог о Ше шзицше оЕ боП 8аепсе "Х. РизАКагоу "(2001 - 2003), Неад оЕ Ше
беспоп“ Сепез5, Сеоргарпу апд С1азз сацоп оЕ 5015 ”(2003 - 2011), Першу Опеског
(20011 - 2012) оЕ Ше запе шзицие, Неад оЕ Ше шбогтмацоп апд Сопзштр апд шпоуаноп
Перапшеш! Сещег "оЕ Ше пзийще об бой Бсепсе, Арго!есрпо!ору апд Рап! РгоесЦцоп" К.
РизБКагоу (Кош 03 10 05. 2012) ап Першу. Опесог о 5БАРР "Х. Ризикагоу "(2012 -
2019).

Егот Ле 2019 10 Ше ргезещ, Рго. Вапоу 15 Сбаштап оЕ Ше Арпсийига! Асадешу.
Егот Мау 2008 то Лу 2009 Пе муаз ап аду15ог о Ше Мег ап Першу Срашшап

оЕ Ше Зсепийс Афувогу Соипс! Рог Арйсийиге а: Ше Мег о Арйсииге апЕоой.
РгоЕ Вапоу 15 а ра -Чтше |есигег а: Ше Еасийу оЕ Седору ап Сеоргарну а! зойа

Ошуетвйу "5. Крием ОБлзк Тапд ай Ше Еасийу о Мшшр ап Тесппоору оЕ Ше
Илуегвйу о Мишо апд ОСеоогу“ 51. Гуап КИзЮ”.

Те ипропапсе о 15 Шрй рго!ез810па! сотрейепсе 15 сопйпиед Бу 15 рагистраноп щ
а пшпрег оЕ

- ЛУойтро ргоирз апд сопии5801п5: Ассгедиацоп Сошс! а Ше ХаЦопа!
Ассгедпацоп Аззеззтеп! Арепсу (2017 - 2019); Орегацопа! Ргорташ "Бсепсе ап Едисацоп
Гог бтап Отоуш" (2014 - 2020), Орегацопа! Ргоргатш "Епупопшеп!"а ше Мишзиу об
Епупоптеш ап МУаег (2015); Сопп5я0п Юг Арпсшшга! Гапз а Ше Мишзпу оЕ

Авпсшитге (2014 - 2014); Афузогу Сошпс! Юг Ешишацоп оЕ Ше Сопзедиепсез оЕ Ше

Ехиасоп апд Ргосеззто оЕ Оташит Кам Маепа!5 а пе Миизиму оЕ Есопошу (2019);
Пуегдераптеша! Ехреп Сошпс! Рог Тесииса! Тлашданоп, СопзегуаЦоп ап Оуегсошштр Ше

1



Напо1 Сопзедиепсез оЕ Тепитаноп ог Глийайоп оЕ Соа| Ргодисноп а Ше Мицзиу ой
Есопоту (2019) ап Пиегдерайшеша! Ехреп Сошас1 Ког Кезишисиишр оЕ Мшшр апа
Отадиа! Созиге оЕ пейсеп! Ргодисноп Сарастез а ше Миизиу оЕ Есопошу (2016 -
2019).

- УогЮпо ргоирз Рог: Апа!у515 оЕ Ше зувеш Рог ова! Код сопио! ш Ше сошиту
ап Ше ЕС сопишез апд деуеййоршеш! оЕа сопсер! Юг Ше езаБПзнтеш! ога Оп Нед Хайопа!
Сошо! Гог Еоод басу апд Соп!го!; Ргераганоп ойа розоп о Ше КериБПс оЕ Вшоапа оп
Ше тедшгешепв Юг сгоз5 сотрПапсе пт Ше Еашеууогк оЕ Ше гемеуу оЕ Ше теопи оЕ Ше
Соштоп Арпсийига! РоПсу апд Ше Айиге паремшешаноп оЕ Шезе гедшгешешв ш Вшрапа;
РгерагаНоп ап ограшгаНоп Рог сописНпр ап ап! п1580п о Ше Ешгореап Сопиш8801 оп
Ше улпе ргодисноп ро!епЦа! ап Ше ргоргашз Юг гезиисиштпр апф сопуегвоп оГ Ше

ушеуат9в; Ргорташ Ког Ше рпогез ш Ше деуйоршеш! о Ше Вшгеапап арпсшиге 2009 -
2013 (Мпизиу оЕ Авпсийшге ап Еоод), Ргоргаш Рог Овубйоршеш о! 501 Кезошгсез
Мапагетеш ш Вшрапа 2009-2013 (МАЕ) ап Тайцопа! Ргоргатш Юг Кезгогайоп апа
Пеуйоршеш о? НудготеПоганоп ш Ше КерчБПс о Вщрапа 2009-2013 (МАК).

РгоЕ. Вапоу 15 а шетшБег оЕ Ше едпопа! Боат45 о  гепоуед |ошта!5: "ЗоП Бсепсе,
Аргосрепизу апд Есогогу", "Аргпсийига! Заепсе ап Тесрпоогу" ап4 "5Пуа Ба!сашса".

Опдег 5 |еадегшр ап уй 15 зпепийАс сопзийанопв, 4 рс5. умеге папашед
зиссез5 Пу дззепайопз Рог аугагтео Ше едисайопа! ап зстепи Яс дегтее "Посюг".

Те зиссез1 аррПсайоп о! Ше зсепиАс арргоаси о! РгоЕ. Вапоу ш ргассе 15

гейестед ш Ше гесер! оЕ 4 рсв. ра!еш5 Юг шуепопз ап 5 рс5. сорупр!! сегийсайез Юг

гео5гайоп ойа иШШу поде!.

П. Сепега! спагасвенвев оЕ Ше дззеаноп апй Ше арзасЕ - уощтше апЯ
зиисишге

Те ргезешед д15зепацоп ЕЩШу пееб Ше гедшгетешв оЕ Ше Галу оп Асадепис Чай
ш Ше КериБПс о Вшрапа ап Ше КерсшаНопз Юг 15 аррПсаНоп, а5 1 соашв а Шеогейса!

зшиипагу ап ргоут4ез а зошоп 1о ап пропаш! заепАс ап аррЦед ргоБ!еш ге!а(ед 10 Ше

аззеззтеш, гайпр апсаберопгайоп о? гестаплед ап. Кг сгор ргодисНоп.
Тпе 1а5Кв ш Ше Ч15зепаноп аге ш ассогдапсе уй Ше зе! роа1 апд сопшБше 10 15

асшщеуетеш. Те оМашед гезийз апд Ше опрша! сопБийопв аге уащае, БоЩщ ш зсепиЯс
1615 45 а пефщодоору апд Юг Шеш ргасйса! аррПсайоп а риПс ап рпуа!е |еуе! -
авгпсшиша! роПсу, Гопоацоп оЕ пацопа| ап ехегтаПу опешед агпсшга! зиаберу, сгор
гоптр, гершаЦоп оЕ тагке! геацопв, ргодисйоп об арпсийига| ргодисв.

Ассогфпре 10 Ше гедштетешз оЕ Ше Кеешанопз Кг Ше Пеуеоршеш! о Ше Асадепис
айа: Ше Арпсииига! Асадешу (КОАЗАА) Кош 2018 Ше Дззепацоп о РгоЕ М. Вапоу
муаз ргерагед шдерепдепйу апдоез по! гереа! Ше (ор1с апд сощеш оЕ Ше муогк ргезещед Бу
Ше аштог Юг оМаштр Ше едисаНопа! ап зстепийс дергее "Постог”.

Те уощте апд згисите о Ше ргезешед Фззепайоп мгогк соггезропдз го Ше зресщс
гедшгешешв о КОАЗАА. Те Фззепаноп 15 уеЦ зшисииед апд шсшдез Ше ЮПоултр
сПарието:

- шиодиспоп;
- Ригрове апТазКв;
- Тегагу гемеуу, ашед а: Ше аррПед пеЩщодв Кг сге!! аззеззтеп! оЕ Ше 1апдз изед

т ош сошигу апд Ше гесотптепдаНопз о Ше ЕАО Юг Ше заште, а5 меП а5 ше риПсанопз
гейатед То Ше гедшгешешв апд Ше сошве оР ууок ш зоП гесашаноп, пепдед Юг Айше
авпсийига! ргодисНоп);

- Маепа!в апд мешодв;



- Кезийз апй Фвсизя1оп, ргезешеф ш Буо райв - Шеогейса!, гейа!ед 1о Ше соПесноп
апргерагацоп Ког ууогк о! ритагу даа апд геа!, ге1а!ед 10 Ше Деуйоршеш оЕ диаШу зса!ез
(ог аззеззшеп! оЕ асгосйтаНс сБагастепзисв, геПе! апд зопу 501, дгашаре сопй10п5, зо
ГегаШу, зацпйу ап/ отг акашу о? 8045, ройшноп улБеауу пейа!з апд 1охс еешеш5,
арогиав Гог оепега! аззеззтеп! ап4 саеропгайцоп о? 1ап95 1 гейанпеф в015 ап
зойлуате Ког ргасИса|! ууогк;

- Сопс51оп ап сопс! 1151015;

- Блепийс ап зсепийс-аррПей сопи1Бинопзв;
- 15! оЕпзед Шегашге зопгсев.
ПШ мо аррепй1сез (о Ше фззепаНоп аге ргезешед аззеззтешв оЕ арпсийшга Папд улщ

гесаптей 5оП Кош По ДИегеш! зйез, ргерагед Бу Рог.|Вапоу Шгошр Ше аррПсацоп оЕ Ше

ргорозед тетойо1ору апд деуе!оред зойууаге.
Те гезийз оЕ Ше фззепаноп аге ргевешей ш 28 р1есез. 1а1ев ап 25 рс5. Пригез. п

геаШу, Ше ТаЪ1ез аге поге Шап Ше. пфтсайей пшпег, 45 зоте о Шеш аге адфНопаПу шаткед
ми |ейетв.

Те ргезешед аБзтас! оМеспуе!у гейесШе зиисште апд сошеш! оЕ Ше Дззепайоп.

Ш. Кабеуапсе ог Ше ргоеш
Те ргезешед дДззепаноп о! РгоЕ Ог. Майш Вапоу аш5 (о Деуйтор а "МеШодоору

Гог таНпо ап савропгайоп о? Пап уй гесапед зов и/епдед Юг гецт 10 Ше Ашоб
асйсийига! ап пт Вщрапа."

Тпе гоа| юпашае ш Ш15 мау 15 Дсое Бу ап ехиеше!у сите! ап ппропаш
с1оБа| епутоптшеша! ргоет - дейепогацоп апй гедисЦоп о? Ше зПаге о? агаЬ!е |апд, Фста(ед
Бу Ше имепзгуе ехрапяоп о? сЩез ап тдизиаПхаНоп, гергеземей ташу Бу Ше пише ап
ргосезвто шдизшев. АП #1 арвашз! Ше БасКогоип оЕ етегртр асше спзез ш Еоой ап Кеед

ргодисНоп, епегру зошгсез ап сПша!е сПапре.
Те ргевешед даа оп Ше 912е оГ Ше 1апдв аНестед Бу зопе дергадацоп ргосеззев оп

Ше епиогу оше сошигу аге оЕ саизе Рог сопсет алд гедшге шипефайе теазигев.
Те ехт5ипе ерайоп п Ше сошиту Гог зоП ргойесцоп 15 шийед То запдагдз Юг Ше

ргойеспоп оЕ Ше Бипиз-ассишшайпр з01 Попгоп ап Ше ширетешайоп оЕ шапдаогу
гедатаНоп о! ДзишЬед 1апд5. Те ргассе зЛоуув Ша! зоте о Ше попиапуе доситепаге
по! аррПса е Гог Ше 1апй ууйВ гесашпед 5015 апЯ Шеге 15 а вар Ше сгеф! азвеззтеш ой
Ше 1апд5 аррЦед 5о #аг. Т15 дебпез Ше Ч15зепапоп а песеззагу ап Не!У.

ТУ. Тегагу аукагепезв апд Шеогейса! ргерагайоп о? Ше сапффа!е

Те Пзг об Ше изед Шегагу зоигсез 18 шфсайуе оЩе зо ргойеззтопа! амагепезв ой
Ше ашвог оп Ше 1551е8 оЕ Ще д1ззепайоп Тор!с. А (ога! оЕ 162 зсепис рарегз, риБПсанопз,
погшайуе доситешв ап зоск шайепа!в (110 ш СуйШс ап 52 ш Гайп) аге шфса!е4, а5
РгоЕ Ог. Манш Вапоу 15 а со-ашог ап4 апфог 020 оЕ Шеш (8 1 СупШс ап12 ш Гай).

Те Шегайге гетеуу ргезеп!в ш а |ор1са! зедиепсе Ше ргоепте!а(е4 10: Ше гейапуе
аззеззшеш (ганпо ап сайвропгайноп) оЕ аопсийшга! 1а04 ш Вшрапа ап Ше ЕАО
гесотптепдаНопв; Ше гесатаноп оЕ Ше зо15 Юг Ше ригрозе о шсшяоп ш Ше арпсишшта!
ВапоЕ Ше |ап9в; Ше аррПей пешодв Гог 1есртса! апБто!0р1са! гедашаноп уШ аззеззшеп!
апс1аззсайоп оЩе гестаппед апд5.

Те апа!уЧса! ргевешацоп ап ойеп Ше списа! апа!у515 о Ше сйед Шегайцге зоигсез
зпоуув а гоой Кпоуедре о! панопа! ап Ешгореап зоргоесцоп роПсу апд зшаеру (зошгсез

о деггадацоп, гтейатаноп шефойз ап Ше пее Кг ргесве аззеззтшеш оГ Ше диашу оГ
гедаппед 1апд Юг арпсшвита! ришгрозез). ТЪ5 ексеПеш аугагепезз ап ргойез10па!



сотре!епсе Пауе зегуед аз а Баз15 “ог ассша!е ап с|еаг Гопишацоп о Ше ригрозе оЕ Ше

зиду апд Ше 1азКв Юг 15 асшеуетеш.
АП Шегаштге зошсез аге гейа!е4 То Ше гезеагс. апй аге а Базс ргегедшзйе Ког 15

ргорег ДиесНоп ап асшеуешеш о? Ше дезпед тез. А сопре!е амуагепезз оЕ Ше
деуеййоред ргоетапа ТазКв Баз Бееп асшеуед, КоПоууед Бу Ше песеззагу соггес! апа!угев.

У. Мешодфкжа! арргоасЬ

ТЬе ргорозед шетодо!отса! арргоас! 10 асшеуе 15 роа! 15 То Деуеййор а зузеш Ша!
афегез То Ше шийаноп шефщодз гесотптепе Бу Ше ЕАО Гог сштеш ап роепиа! геайуе
аззеззтеш (гайпо) оГ 1апй угейапей 5015 иепдед Кг шсцяоп ш арйсайига!
ргодисНоп, геасипр а Бпа! (1014) ) аззеззшеп! ап с1аз5ЯсаНоп Бу репега! зайарШу Тог
Тапд изе.

|

Те вузепа оЕ Ше Деуейорей 12 аззеззпеш диаШу зса!ез 15 Базед оп Ше гезийз оЕ Ше

гезвагср о! Ше ррузсо-спеписа! сНагас!епзиез о Ше тесапией 8018 т а пшпег оЕ гер!опз
оЕ Ше сошу - Мтез "Магиза-Еаз", Мшез Репик, Мше "Срикигоуо", Ше ЗаШпрв 1осайед
МедеЬ 2ропотай ап оШетз. А зе: оЕ 1апд сБагастейзйсв (ргопреф ш 6 ргойрв) Ваз Бееп
сотрИед, ус дезслЬе аз Ву аз ро5511е Ше арго-есо!ор1са! сопф Нов ассогфшр 1о Ше

гедипетешв о Е Ше р!ашв уй 5 |еуе!5 оЕ аззеззтеш ш Ше гевреспуе дпаШу зса!ез (Вош 1.0

0о 14), Шгоцов уумси рагаПе! робепна! Чапй уашайцоп”. Те згарез Рог Ше изе оГ Ше

тейодо!ору аге ргезешед.
бой ууаге Цаз Бееп деуйоред ш Мз Ехсе! епутошпеш (0 хуогк уй Ше пеуу

 тешодоору.

МТ. Зоптсапсе ап регзиазуепевв о? Ше оМашед гезш!5, шегргейайопз ап
сопсш51015

Вазед оп Ш5 псЬ рго!е5810па| ехрепепсе ап4 ежепзгуе Кпоч/едре, Ве ашог Наз

сотесйу ап стеайуегу зипипапгед ап апа!угед Ше гезайз оЕ Ше шепо аррПед ап
уашаНоп, уймси Ваз зегуей аз а юипдацоп Рог прргайто Ше деуйоршеш! оЕ Ше дззейаноп.
Агогитаз (диаШу зса!ез ап едиаНопз) Юг гайцо ап савропгацоп о! арпсийига! 1апд5

улШ. гесаппе4 зо1з Пауе Бееп Деуейоред ап а тоде! Юг паглошгайцоп уй Ше гезийв об
Тапф аззеззтешв уа шафвапЬей зой5 Баз Бееп гесоштепей. Тпе деуйоршеп! 15 оГа
тешофса! пайшге. 1: 15 а зузбет Гог сите! ап ройепиа! геайуе аззеззтеш! (ганпр) оЕ ап
ул. гесантпед зов пиепдед Рог шсшяоп ш арпсшиша! ргодисЦоп, геасшр а Япа!
(зипатагу) азвеззтеп! ап с1азз сацоп о? вепега! зийаБ Шу Тог Тапд изе. Араг: оп Бешр а
Аапдатеша! збайешеш, Ше оМашед тезйв (танпр пейодоору ап зойууаге Рог И5

аррПсаНоп) аге оЕ огеа! ипропапсе Гог авпсийшга! ргаснсе ш ош сопопз ав рибПс апд.
рпуабе |еуе!.

Те деуеоред пейодоору 15 ш Пе уй Ше гесопитепданопз оЕ Ше оп Еоой
Огеашгайоп (ЕАО), сопЪшше падтудиа! аззеззтешв оЕ Ше оуега! гайпр ап4 саеропгапоп
т Боб азресб - сите! ап робепЦа! аззеззтеш!.

Те уаше сопсшя10пз ргезешед ш дейай апд сопяйепу соуег Ше епиге гор!с оЕ Ше

Фззепаноп ап аге ш АШ ассогдапсе уи Ше апауйса| апд попиайуе рап оЕ Ше изед
Шегашге зоигсез апд Ше оБ(ашед гезш!5.

УП. Сопитрийопв 10 ве Зззвеганоп

Т ассер: Ше 11 сопшБинопз шейсаей Бу РгоЕ М. Вапоу. Тнеу аге сопсзе ап
ргесзе!у ууогдей.



Те тоз: присащ зстепийс.-апаатета! соттБийопв (0 Ше еппситеп! оЕ злепиАс
Кпоуледре аге:

- ТреогецсаПу деуеоред, ропеепоо Юг ош соп!1015, а вузбеп Гог ргадйто ап
саегоптайоп оЕ 1апд5 угесаппей 5015, и/епдед Юг Ше ргодиспоп о? рап! ргодисв,
аппед а! "репега! аззеззшеп! о 1апд зийаБшу" (по: Юга шойед зе! оЕ сгорв);

- Еог Ше Ат пе ш ошг сошигу Ше шоге сотр!е!е уегзоп оЕ Ше "ап Еуааноп
ТГатйаНнопз МешоЧ" гесоптепдед Бу Ше ЕАО ("Мешщо4 оЕ гезиснопз Бу Закшр по
ассоши! Шел питрЬег ап4 ууетр!") Паз Бееп адар!е4 #ог ууогк;

- А зе! оЕ 13 1апд сБагас!епзйсв Наз Бееп сотрПед, вузетшайгей ш 6 огоирз, унгев
аге Базед оп Ше гейаПуе аззеззтеп;

- ОСпаШу зсайез Пауе Бееп Чеуейоред Юг штуидиа! ройепа! аззеззтшешв об ап
сПагасепзисв; :

- Ап едпайоп Баз Бееп деуборей 1о деепише Ше дергее о 501 сошатшаноп уй
Пеауу пе!а!5 апд 1охс ейетешз ап 10 Дейепише Ше |еадтр роПшап уауйшсв Ше

тетодо!огу ууогКв.

бстепийс апа аррйей соттрипотз
- щ Ше "Мешодоогу" аге зе Бот рагаПе! шев - Рог сштеш! ап роепца! (а: аНегеш!

вуе!в о? шуезипеш!) гйайуе аззеззтешв о Ше оМесв оЕ зщ9у;
- А шеф ВАпа! саззсайноп зспете Баз Бееп Ддеуейоре4 герагфшр Ше репега!

зипар Шу Гог аепсийиге (сштеш апд роепна!) оШе аззеззед арпсий га! 1апдз5;

- А всПпеше Паз Бееп ДеуетореЧ Юг адариио Ше гезш!5 оЕ Ше еуашайопз оМашед Бу
Ше ргорозед шийайоп-тлешой 10 Шозе ехрес!ед Бу Ще рагатешс шешо4.

- боймуаге Паз Бееп деуейорей Ког ргасиса! хуок ул Ше астеуетешв ш Ше

шетодо1ору.

УШ. РиъбПсайоп асцуу ап дпаШу аззеззтеп! о зсепайс робПсайопз
ш соппеспоп ул Ше Фззейацоп, 23 сортев уеге ргиед. риПсайопз. Те

риБПсайопз аге ш зресаПгей зстепййс |ошга!в (801 Бпепсе, Аргосрепизиу апд Есоору,
Тошта! оЕ ВаКЖап Есоогу, ВШрапап Тошта! о Арпсийшга! Зстепсе, Тоша! оЕ Сеоспеписа!
Ехрогайоп, Ореп Срепизту, Гошта! оЕ Кешо!е бепзшо # С15, зо Неа! Кезтогацоп апд
Мапаретеш), соПйесйопв о? паЦцопа! апд иМетанопа| зсепийс сощегепсев.

Ассотдше 10 Ше гедшгетешв оЕ Ше Гам Рог пе Пеуеортшеп! оЕ Ше Асадепис Зат Ше КериБПс оЕ Вщрапа (ХКАЗКВ), Ше Кершайопз Юг Из порешешацоп апд Ше

КершаНопз Рог Ше Пеуйоршеш о! Ше Асадепис ЗаВ пт Ше Арпсишга! Асадету РгоЕ.

Вапоу рагустра!ев ш Ше сотрейноп ул:
- Гззепацоп Рог ауагфшр Ше всепиНс дестес "Посюог оЕ 5аепсе" (шфсаюг "ВО -

100 рошив; :

- 13 рез. Агис!ез ап геро!5 рибйзвед1т зсепийс )оигла!5, гейегепсей ап шдехед ш
мопд-Еатоиз дааразев улзсепйс шбгогтаноп (гейайед (о Ше д15зейайпоп Рог Ше Хайопа!
Асадету о  Зстепсез "Посог о баепсез") - (шфсаюг "О7") - 82 рош;

- 12 рез. Агис|ез ап геройв рибПзред ш ипгектепсед )ошта!5 В зсепнАс гемтеуу

ог рибПзйед ш едйей сойеспуе уоштез (гета!е4 1о Ше Дззепаноп Юг Ше Хайопа! Асадешу
о 8с1епсез "Поског о  атепсез") - (пфсарог "О8") - 12 ропи;

- 3 рсв. Вифез рибПзцед ш поп-тейегеей |ошпа!5 уд заепивс гемеу” ог риБПзпед

т едиед соПесЦуе уоштез - (шфсаюг "С10") - 17.5 роши5;
- 1 ресе. РоБПзпед сйар!ег оЕа соПесйуе шопоргар! - (шфсаог "С11") - 6.7 рошв.
Те зсоге оМашед оп шфсакюог "О" 15 118.2 ап ехсеедз Ше ишитит гедшгед роп!5

(100).
тсаог "0" ргезеп:



- Сйайопз ог гемеуув ш зсепнАс фошта!, гейегепсей ап шдехед ш куопд-атойз
Чатабазез уй. зсепийс шбогтманоп ог ш топоогар!з ап соПеспуе уойтез "О13" - 13 рсв

- Сйацоп ог геу1еуув ш шие егепсед |ошта!в улзаепис гемеу "015" -9 рсз.
Те зсоге оМашей оп шфсаюг "Е" 15 240 ап ро сапйу ехсеедз Ше шшипит

тедшгед рошв (100).

ТХ. Спйкса! гешагКв, дшезНопз апд гесоттепдаНопз 10 Ще сапфае
1. г Сбарег У, "Кезийз ап 015си550п", #втепв оЕ а пешщодо!отса! пашге аге

поей.
2. Афпед 1есишса! его ш: ФирПсайоп оЕ Пеш 15.22 апд Пеш 15.88 ш Ше

ашо 1оргариу ргезешед Бу РгоЕ. Вапоу аз Бееп езгаБПзвед; Срарег Ш “легагу Кемеу””
(р. 38, Пет 3) мвеп сотрагще Ше Тоа! дпапйНев о? роепнаПу дапоегоиз ейететв уиВ Ше

тагета! аПомае сопсешгацопз (МАС) шзтеай оЕ Ше тпахишпиш аПоуае сопсептанопз
(МАС) ассогдтр о Огдштапсе ХоЗ о? Апоиз! 2008; СБар(ег УМ “Кезийв апд Гизсизятоп” (У.7)
- шсогесйу сйед га1е оп иЧегуепцоп сопсептайоп (р. 75).

“3.Ше Татапх сйед т Тае 22 (р. 71) ап арпсийига! сгор?
4. ТЪЬеЦеуе Ша! 16 мощ Бе шоге арргорпа!в (0 шсие Ше ехашр!ез ртуеп ш Аппехез

1 ап 2 Кг Ше зиссеззАаррПсаноп о? Ше деуеоред пешодоогу ш ргасйсе То Ше сБар!ег
"Кезийв ап 415сизя10п".

5. а зоте об Ше сопс! 1510105 Ше гейегепсев 1о 1аБ1ез ате зирегпон.
Те спса! гешагКз тайе до по Беше Ше асмеуетешв о? Рго. МайВапох.

СОКСПОЗЮК

Вазе4 оп Ше Деуворед шейодоору, запитапез ап сопс51005, Г БеПеуе Ша! Ше

ргезешед Дззейаноп пее! Ше гедшгештешв о ТПАБКВ ап Ше КершаЦопз оп Ше (егпз
апд сопдопз Гог оМаштр зпеп!с Дергеез ап пошто асадепс ро5Щ0п5 ш Ше АА,
ушси ртуез те геазоп 1о еуаша!е 1 РОЗГТГУЕ. :

Вазей оп Ве аБоуе, Т ргорозе То амуага Рго Е. Ог. Май Ошитгоу Вапоу Ше зсепийс
деогее "Посог о! Зсепсе" ш Ше Пей оЕ шррег едисацоп "Арпсийшга! 5сепсез ап
Уеаегшагу Мефсше", ргойез51опа! Пе!4 Сойе 6.1 "Рап! сгоулпр", зпепийАс зресайу "Боп
батепсе".

Рае: 21.05.2021 РКЕРАКЕО ТНЕ КЕМТКУУ.:


