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ценна ХО 24. авария27.
върху дисертационен труд за получаване на научната степен „доктор на науките” в

област на висше образование 6.) Аграрни науки и ветеринарна медицина,

професионално направление 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“, автор проф. д-р инж. Мартин Димитров Банов.

Член на научното жури:
проф. д-р инж. Маргарита Пенчева Мондешка - Недялкова, УАСГ (Университет по

архитектура, строителство и геодезия) - София

д-р по научната специалност „Мелиорации и поливно земеделие”, Диплома ВАК,
Хе19169/27.06.1989;

доцент по научната специалност „Почвознание” (04.01.02), Свидетелство за научно звание ВАК,
Хо 18691/ 06.06.1997 г.;

професор по научната специалност „Земеустройство (вкл. кадастър и оценка на недвижими
имоти)”, УАСГ (диплома рег. Хе 123/23.02.2016);

определена съгласно Заповед Х РД - 05 - 67 / 12.05.2021 год. на Зам.
председателя на ССА за член на научното жури

1. Актуалност на проблема
Една от основните задачи на държавата е опазването на почвените ресурси и

поддържането им в добро земеделско и екологично състояние. За тази цел е особено

важно да се поддържа и обновява регистъра на земеделските земи, да се следят

тенденциите при използването на им, измененията на екологичните условия, състоянието

на икономиката в страната. Основа за реализиране на тези цели осигурява кадастърът,
който по своята същност е динамична информационна система, което налага неговата
"периодична актуализация, вкл. обновяването на нормативните документи и отразяването
на промените в отделните кадастрални обекти. Това се отнася и за „Методика за работа
по кадастъра на селскостопанските земи в РБ“ (1988 г.), както и инструкцията към нея,
която от времето на нейното валидизиране не е актуализирана въпреки сериозните
социално-икономически промени, в т.ч. и коренно променените поземлени отношения,



настъпили в България в края на 20 век. В тази връзка считам, че актуалността на темата е

неоспорима.

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

Целта на труда е недвусмислено и точно формулирана. Тя предполага изследване,

което се основава на детайлно познание в областта на коментираната тематика в

международен мащаб, вкл. и по отношение на нарушените земи, и аналитико-синтетичен

подход при установяване на търсените резултати - фундаментална и същевременно

приложима система. Освен това за установяване на относителната оценка на земите (Гапд

Еуашайоп) е приложен Лимитационния метод на ЕАО (ийайоп МеЩод), чрез който се

отчита броя и степента на ограниченията по отношение на възможностите за

земеползване. За отбелязване е, че този метод се прилага за пръв път у нас.
|

3. Нагледно представяне и интерпретация на получените резултати.
Използвана литература

Трудът е реализиран в обем от 107 страници,в т.ч. 37 броя таблици, 25 фигури.

Текстът е синтезиран, стилът - академичен. Описанието на работата със софтуерния

продукт е богато илюстрирано. Към разработката има 2 приложения. Приложениятаса за

реални рекултивирани обекти в Северна България, предадени за земеделско ползване. Ге

илюстрират на практика възможностите на ново разработената методика и ефективността

на софтуера за прилагането й.

Литературният преглед включва 136 заглавия, от тях 98 на кирилица и 38 на

латиница. Цитираните разработки са в областта както на теорията и практиката в областта

на относителната оценка/ бонитацията на земеделските земи, така и на рекултивацията на

почвите с цел възстановяване на трайното предназначение на тези земи. Обемът и

структурата му доказват високата степен на познаване състоянието на проблема.

Литературният преглед осигурява основите на изследването и спомага за целенасочен

избор на материалите и методите на работа.

4. Приноси на дисертационния труд (оценяват се поотделно научно-
- фундаменталните и научно-приложните приноси)

Приемам без забележки 11-те формулирани от автора научни и научно-приложни

приноси. Те са извлечени от научни разработки/ материали, характеризиращи се с

достоверност и научна аргументация. Методичният характер на разработката и научно-

приложната й насоченост не позволяват те да бъдат класифицирани еднозначно като

„научно-фундаментални“, „научно-приложни“, „допълващи“, „оригинални“ и пр. Във

всеки един от тях се съчетават елементи от изброените категории.



5. Публикационна активност и оценка на качеството на научните публикации

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 ев 10 от тях, втори - в 9, трети и следващ - в 4. Всички те са

публикувани в престижни научни издания.

6. Критични бележки, въпроси и препоръки към кандидата

Смятам, че предложеният дисертационен труд би спечелил, ако се добави по-

детайлно пояснение към извеждането на формулата за установяване на степента на

замърсеност на почвите с тежки метали и токсични елементи. Нямам други критични

бележки и въпроси. Препоръчвам резултатите от настоящото изследване да бъдат

внедрени за работа в системата на МЗХГ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Считам, че предоставената ми за становище документация и доказателствени

материали имат своите актуални научни и научно-приложни достойнства, 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 основана гореизложеното предлагам да се присъди на проф. д-р инж. Мартин

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

6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление - 6.1.

Растениевъдство, научна специалност - Почвознание.

Препоръчвам на уважаемите членове на Научното жури да гласуват положително.

София,
20.05.2021 г.

ИЗГОТВИЛ СТАНОВИЩЕТО: #(проф. д-р инж. Маргарита П. Мондешка - Недялкова)
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инде. ........2077.

опа Фззейаноп бог омашшр Ше дергее "Посюг оЕ бсепсе" ш Ше бео шебег

едисайоп 6.0 Аойсшига! впепсез ап Уейегшагу Мефсше, рготезтопа! Пе6.1. Рап!

сгоуишр, зсепсе ша|ог- Бой Бсепсе.

Тор!с апд ашог о!е д1ззегайоп:

Методоогу (ог отайто ап саеротгайоп о/ авпсийига! Гапз ив геситей
з0й5 пп Вщеапа, аийрок Рго!. Ог. Магоо Ошгоу Вапоу

МешЬегв о! Ще 1шку: шасито асайепис розщоп, зсеп! Яс дергее, Шиее папез,

сштеп! расе оЕлмогк, заеп!Ас зресайу, огдег Юг аррошипет! Бу:

Ог. епр. Магвагна Репсреуа Мопйезика - ХедуаКоуа, Ошуегвйу о? Агсресииге,

Сту! Епр. апд Сеодезу - бойа

Бабйиае т зсепийс зресайу:
Юг. оЕ заепсе: Гапй гесйатайоп ап трайоп арсийше, Глроюша НАС,
#19169/27.06.1989;

Аззостае Ргойеззог о! зстепсе: бой бстепсе (04.01.02), Сегнй сате о 5аепийс Пе НАС,

#18691/ 06.06.1997;

Ргойезвог о? зсепсе: Ган4 деуейортен (шсидшр садазше ап геа| езае уашапоп),
ПАСЕС, (Фроша # 123/23.02.2016);

Арроипчей ассогйта 1о Кедшайоп # КО - 05 - 67 /! 12.05.2021 Бу Ше
дершу спантап о! Ше Адпсийцга! Асадету Тог а тетБег о Ше игу

1. Кабеуапсе 0? Ше ргоет
Опе оЕ Ше таш 1азкз оЕ Ше роуетшеп! 15 Ше ргоесПоп оГ зоЦ гезошсез ап

шашашшр Шеш  роод арпсийига! ап есо!орса! сопйоп. Еог 115 рогрозе 1 15 езресаПу

ппропап! 1о тшапаш ап прдайв Ше гербег о! авпсийша|! 1апд5, 10 шопиог Ше шепдз п
Шеизаре, Ше сЦапрез ш епушопшешща! сопй!1015, апй Ше сигеш зае об Ше сошигу

есопотшу. Те Гоипданоп Рог асшеушо Шезе роа!5 15 ргоуей Бу Ше садаз!ег, ус ш Из

еззепсе 15 а дупапис шюпианНоп зузепа, Мас гедштез репойтс прдайез, тс!. Ше прдаНпр об

Ше терщаНоп ап ерайоп досшшешв ап шакшр Ше песеззагу спапрев п Ше диНегеш



Ъл

садаза! обзесв. 11 а15о аррПев 1о Ше МетодооРу ог изто е садаяте ой агтсиЦига!

апт ге Керибйс о/ ВщШеапа" (1988), аз меаз Ше ацаспей тапиа!, „си Наз по Бееп

ирдаед зшсе 15 уаПпдаНноп дезрие Ше зепопз вос0-есопопис сбапрез, шс1. Ше дгазис

спапрез ш 1егтз о Пап гейаНопз Ша! оссштед ш Вшрапа ай Ше епд оЕ Ше 20Щ сепигу. Аз

рег Ме абоуе, ГЪеПеуе Ша! Ше гейеуапсе оГ Ше Тор!с 15 шфзрша е.

2. Ригрове, гоа5 апгезеагср шещодз (пуройезев оГ Ше д15зегтаЦоп)

Те гоа оЕ Ше сштеш Фззепаноп 15 шаприоиу ап ргесзе!у Гогишак. 1

звошЯ сопяйз! о гезеагси Базей оп дейаПей Кпоуйедре ш Ше ПеоЕ Ше Фсиззед Тор1сз оп

ап пмегпайопа! зса!с, 1ас1. ш герагз 0 Ше ФДйиред 1апдз, ап ап апауЧса-вупШейс

арргоас ш геаситро Ше гедшгей гезшв - а Ешдашеша! ап а: Ше заше Пте аррПсае

зузеш. п адйноп, Ме ЕАО (Пиананоп Метод) Паз Бееп аррПед 10 езаБПзп Ше геайуе

Гапд ЕуащаНоп, уймсв 18 изей 10 ассоши ог Ше пиег апй дергее оЕ тезшсопз оп |апд

изе аснуез. 1 зрошд Бе по!ед Ша! 15 пейод 15 аррПед Юг Ше Ат! Не ш ош сошигу.

3. Пегайед ргезешайоп апй иегргейайоп 0? Ше оргатед гези!5. Кейегепсез

Тпе гезеагср с0п5188 о! 107 рарев, шс!. 37 1аБез ап4 25 Вошез. Те 1ех 15

зушШезтгей, Ше зс/е - асадепис. Те дезсприоп оЕ изшр Фе зойлуаге ргодис! 15 пеу
Шизиаей. ТЬете аге 2 аррепй!хез псдей. Тнозе аге аБош асша! тесашаед зиез ш Хопрет

Вшрапа, Папде4 оуег ог аойсийша! изе. Треу Шизиайе ш ргасйсе Ше роз80ез оГ Ше

пеу/у деуеййоре4 шешодоогу ап Ше зойлуаге еВепсу Гог Из аррИсаНоп.

Тпе гейегепсез шсшде 136 пШез, 98 ш СупШс апд 38 ш Епр!зп. е сиед зсепийс

рарегв аге деуейоред Базей оп Бой Шеогу ап ргасйсе ш Ше Вео тйайуе уацайоп /

огафтр о? аопсийига! 1апдв, аз Уей аз оп Ше зизашае зоП гейатаноп оЕ Шезе 1апдз. Й5

уощте ап записите ргоуе Ше ш-дерш Кпоуйедре аБош Фе сштеш сай оЕ Ше 15з1е. Те
Шегайиге гемеуу ргоуфез Ше Баз1св о? Ше тезеагсй ап Перз 1о шаКе ап поппе4 дест1оп

гевагдтр упеп сроозщо Ше паайепа!в ап пейщодв оЕмиотк.

4. Мегиз о! Ше дззеайоп ууогк (Ше зсепис (Ашдатеша!) ап зсепийс

(аррЦед) паеги!в аге еуапа!ед зерага!Гу)

Гассер! уош тешагкв Ше 11 заел!Ес ап аррПед сойриНопз пишаБу Ше

ашщог. ТБеу аге детуе4 Базей оп зсепиАс гезвагср рарегз / паепа!5 срагасепхей Бу

гепаБ Шу ап зсепиЕс агоипешаНоп. Те пешодооркса! пашге оГ Ше е515 апй 15

зсепийс-аррПей опеманоп до по! апоуи Шепа То Бе ипаш1триои1у с1аз5Щей аз "зсепийс-



Рапдатеша!", "степи с-аррПей", "сотр ешешагу", "опеша!", ес. Еасв оЕ Шет сошЬштез

еетешв оГаП оЕ Ше аБоуе зе савропез.

5. РирПсайоп асйушез апд дпаШу аззеззшеп! оГ Ше зсаеоййс робПсайопз

Те Пе: оЕ зсепийс рибЦсайопз Бу Ше аштог гейа!ед (0 Ше парешешацоп оГ Ше

гезеагс1 (шдтуииаПу апд аз раг! оГа 1еат) шсез 23 1Шез (8 о Шет т СугШс апд 15 ш

Епо!зЦ). Не 15 Ше 1еад ашщог ш 10 о Шеш, со-ашйог - ш 9, Шиашвог апй Беуопд - ш 4.

АП оЕ Шет Науе Бееп риБПзиед т ргезцртоив зсеп! Яс ошга!в.

6. Спса! гешагКв, дпезопз апй гесотштепдайопвз 0 Ше сапдпдасе
Г БеПеуе ша! Ше ргорозед фДззепаноп ууо4 Бе тшоге сопр!ее Е 1 шсшдез а шоге

детаПе4 ехрапацоп оГ ож Ше Гогииша Гог дейегтиттр Ше Дертее 07 сотаттайоп о/ 5015

иИй Йеаур теав ап гожс ейететц уаз депуед. Т Бауе по ощег списа| гешагкв апа

дпезпопв. Гргорозе Ше сопс!151005 оЕ Ше тезеагс 10 Бе шсогрогав4 Юг изе ш Ше зузгет о
те Мпизту оЕ Аспсиие, Еоой ап Еогезгу.

СОКСГОЗТОК:
Т БеПЦеуе Ша: Ше досшпешаноп ап еуепсе ргоуед юо те Юг ап ехрег оршюоп

Вауе Шеш сштеш заес ап зсепн Ас-аррйед шеги, тепаМу гейес! Фе зсепцАс
асшеуетеш!в о Рго. Ог. Майа Опайгоу Вапоу, апд пее! Ше гедшгетешв оЕ Ше Гауу оп
Ше Пеуворшеш! о? Асадепис Бай тп Ше КершПс оЕ ВшШрапа (гезресцуййу оШе репега!

ап пета! Рог Ше Арпсийша! Асадешу КершаНопз Юг 15 аррПсайоп), уМси такез 1

мае Гог пу аззеззтеш 10 Бе РОЗГТГУЕ.

Вазе4 оп Ше аБоуе шепЦопед, | ргорозе по амуаг4 РгоЕ Ог. Епр. Майш Ошайгоу

Вапоу уйШе зсепнс Нйе Посбог о Ваепсе ш Ше Ве4 о? Шрйег едисаНноп 6.0

АвпсиЦита| Баепсез ап4 Уейегшагу Мейсше, рго!еззопа! Пе6.1. Рап! огоуитро, зсепсе

таог- бой Бслепсе.

| тесотшепд ша! Ше езеетед тешЬегв о Ще БсепиАс Лигу уойе ш Гауог.

бойа,
20.05.2021

Те ехрег! оршоп 15 ргеракед Бу:

(Ог. епр. Маграгиа Репсреуа Мопйезнка- ХедуаЖоуа)


