
СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

и, СОФИЯ

СТАНОВИЩЕ Вх. Ке.7.7. во раз ававанео зевава

ала...ен.„20.
върху дисертационен труд за получаване на научната степен „доктор на

а

науките” в област на

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

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

земеделските земи с рекултивирани почви в България“ с автор проф., д-р инж. Мартин
Димитров Банов.

Член на научното жури: проф., дн Тодор Симеонов Кертиков от Институт по

фуражните култури - Плевен, научна специалност „Растениевъдство“, заповед Хо РД 05-
67/12.05.2021 г. за назначаване на Научно жури.

1. Актуалност на проблема

В следствие на интензивното развитие на обществото и индустрията през последните
години се установява непрекъснато намаляване на обработваемия и необработваемия фонд
на земите. Изчислените общо годишно средни загуби на селскостопанска земя са в порядъка
от около 15 000 000 па. Днес на глава от населението в света се падат около 0:30 Ла, ау нас -
0,52 Па обработваема площ, като с всяка следваща година тези площи намаляват. В тази
връзка се налага разработването на научно обоснована методична разработка, свързана с

обобщителна относителна оценка на земи с рекултивирани почви, предназначени за
възвръщането им към селскостопанско производство във фонда „земеделски земи“. За

рекултивираните почви предназначени за връщане във фонда на земеделските земи би

следвало да има и един завършващ етап на оценка, а именно „бонитировка и категоризация“,
но към момента теоретично такъв не е разработен. С представената в дисертационния труд
„Методика“ се попълва точно тази празнина в бонитетните науки.

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

Целта, задачите, хипотезите и методите на изследване са разработени много добре и

ясно формулирани в дисертационния труд.
Целта е на основата на задълбочена теоретична обосновка да се разработи Методика

за бонитировка и категоризация на земи с рекултивирани почви предназначени за
възвръщане към фонда на земеделските земи в България.

За постигане на поставената цел се решават задачи като: разработване на разширен
литературен обзбр с научни публикации относно методите и похватите за бонитировка и

категоризация на земеделските земи приети у нас и препоръките на ФАО, както и

публикации свързани с изискванията и хода на работа при рекултивация на почвите
предназначени за бъдещо земеделско производство; съставяне на набор от поземлени
характеристики (почвени, подпочвени, агроклиматични) чрез които ще се извършва
бонитировката; съставяне на алгоритми (бонитетни скали и уравнения) за бонитировка и

категоризация на земеделски земи с рекултивирани почви и препоръчване на модел за
хармонизацияс резултатите от оценки на земи с ненарушени почви; разработване на софтуер
в среда на Мз Ехсе! за работа с новата методика; експериментиране на достигнатото върху
земи с рекултивирани почви предназначени за земеделско ползване.



Разработката има методичен характер. Тя представлява система за актуална и

потенциална относителна оценка (бонитировка) на земи с рекултивирани почви,
предназначени за включванев аграрното производство, като се достига до крайна (сумарна)
оценка и класификация по обща пригодност за земеползване. Освен като фундаментална
постановка, тя е предназначена и за обслужване на земеделската практика в наши условия 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.

Ш. Нагледно представяне и интерпретация на получените резултати. Използвана

литература
Проведените

“

изследвания, получените резултати и създадената „Методиката за
бонитировка и категоризация на земеделски земи с рекултивирани почви“ се отличава с това,
че тя в оригинална, ново разработена система за относителна оценка и бонитетна
класификация на рекултивирани почви, вписани в земеделския фонд. Избраният интегриран
„Метод на ограниченията с отчитане на техния брой и степен на изразеност“ е препоръчван
от ФАО, но не е прилаган в България. Използваните подходи осигуряват оценка на „общата -

пригодност на земите за земеползване“ спрямо изискванията на извънредно широк спектър “

земеделски. култури, каквато оценка до настоящия момент у нас не е правена. Предлаганата
бонитетна оценка се базира на 13 поземлени характеристики, групирани в 6 големи групи.
Тови набор характеристики предполага възможно най-всеобхватна относителна оценка на /
пригодността за земеделие на оценяваната земя, като същевременно изключва препокриване |

на индивидуални оценки за отделните поземлени характеристики. Ограниченията при всяка
една характеристика се оценяват в 5 степенна скала. В „Методиката“ е заложено успоредно
извършване. на „актуална“ и „потенциална“ бонитировка на земите. Разработената крайна
класификационна скала на оценените земи е единна за актуалната и потенциалната оценка.

Приведена е скала за съпоставка на получените крайни резултати с такива след евентуална
параметрична оценка, каквато по настоящем се извършва рутинно в България. Тази скала
също е насочена както. за актуална, така и за потенциална относителна оценка.
Практическото използване на методиката е улеснено чрез създаденото приложение за

относителна оценка на рекултивирани и/или ремедиирани почви.
Представеният за рецензиране научен труд е в обем от 107 страници, в т. ч. 37

таблици, 25 фигури и автентичен снимков” материал, 6 уравнения и 162 заглавия на
използвана литература, от които 52 на латиница. Цитираните литературни източници са в

областта на изследваният проблем. Дисертационния труд е правилно структуриран и

- съдържа всички необходими атрибути за подобен род дисертации. Състои се от увод,

литературен. преглед, цел и задачи на изследването, материал и методи на изследването,
резултати и обсъждане, изводи, научни и научно-приложни приноси, литература и списък на

научните публикации свързани с дисертационния труд. Разглежданите въпроси са в

необходимата последователност и логическа връзка. Получените резултати са представени и

интерпретирани на много добър научен стил. Същите са илюстрирани с много таблици и

фигури. Разработени са Методика и софтуер за извършване на бонитировка и категоризация
на земи с рекултивирани почви предназначени за възвръщане към фонда на земеделските
земи в България.ска



Научният труд напълно отговаря по обем и качество на изискванията на ЗРАСРБ и

Правилника за неговото приложение в ССА.

Представеният автореферат отразява обективно структурата и съдържанието на
дисертационния труд.

ТУ. Приноси на дисертационния труд
В резултат от така разработената „Методика за бонитировка и категоризация на

земеделските земи с рекултивирани почви в България“ са формулирани ценни научни и

научно-приложни приноси. Напълно приемам изготвената Справка, като акцентирам върху
по-важните от тях:

1. За пръв път у нас е адаптиран за работа по-пълния вариант на „Гапд Еуашайоп
Гллайайопз Метод“ препоръчван от ФАО („Метод на ограниченията чрез отчитане на техния
брой и тежест“).

2. Теоретично и практически е разработена пионерна за наши условия система за
бонитировка и категоризация на земи с рекултивирани почви, предназначени за
растениевъдно производство. Тя е насочена към „обща оценка по пригодност на земите“.

3. В „Методиката“ са заложени едновременно две успоредни линии - за актуална и

потенциална (при различни нива на вложения) относителни оценки на обектите на
изследване.

- Съставен е набор от 13 поземлени характерстики систематизирани в 6 групи, които
да зелегнат в относителната оценка.
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- Разработени са 12 броя 5 степенни бонитетни скали за индивидуални актуални
оценки на поземлените характеристики.

- Разработени са 8 броя 5 степенни бонитетни скали за индивидуални потенциални
оценки на поземлените характеристики.

4. Адаптиран и препоръчан за работа е метод за средно претегляне на данните за
текстурата на почвите (механичният състав) в коренообитаемия слой.

5. Разработено е уравнение за установяване на степента на замърсеност на почвите с

тежки метали и токсични елементи и определяне на водещия замърсител с който методиката
работи.

6. Разработена е единна крайна класификационна схема относно общата пригодност
за земеделие (актуална и потенциална) на оценените земеделски земи.

7. Разработена е схема за адаптиране на резултатите от оценките получени чрез
предлагания лимитационен метод към такива, очаквани от параметричен метод.

8. Разработен е софтуер за практическа работа с достигнатото в методиката.
Експериментирането на резултатите показва, че ново разработената „Методика за

бонитировка и категоризация на земеделските земи с рекулгивирани почви в България“ е
постигнала целите си, действа адекватно и може да бъде прилагана в практиката.

МУ. Публикационна активност и оценка на качеството на япаузните публикации

Представените научни трудове напълно отразяват проведеното дисертационно
проучване. Всичко това показва, че резултатите от научните изследвания във връзка с

дисертацията са станали достояние на широката научна общност у нас и в чужбина. Това ми

дава основание да приема, че разработките в дисертацията са лично дело на автора.
Кандидата напълно покрива и превишава наукометричните показатели съгласно ЗРАСРБ и
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Правилника за развитието на академичния състав в ССА. При изискуеми 100 точки за група
Г и група Д, докторантът има съответно 118,2 за група Ги 240,0 точки за група Д. Авторът е

представил и научни трудове свързани с дисертационния труд (5 броя), които са.
публикувани в списания индексирани в световните база данни и не са използвани при
формиранена точките в група Г.

У1. Критични бележки, въпроси и препоръки към кандидата
Критични бележки и въпроси към автора нямам. Препоръчвам тази Методика да се

представи за обсъждане и приемане в Министерство на Земеделието. Софтуерът да се
патентова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Въз основа на приложените, от докторанта, различни методи на изследване, правилно

изведените експерименти, направените обобщения и изводи считам, че представеният
дисертационен труд отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и Правилниказа условията и реда
за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ССА, което ми
дава основаниеда го оценя. ПОЛОЖИТЕЛНО.

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

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

Дата: 20.05.2021 г. ИЗГОТВИЛ СТАНОВИЩЕТО: --
троф., дн Тодор Кертиков/



БТАТЕМЕКТ
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о  гестатагед зо15 ешегед 1 Ше артсийига! Ат. Тпе зейестед имергавед "Мешод о? Птйайопз
гаЖтпр шо ассоши Шеп пшпБег апд дергее о! ехргез81оп" 15 гесоттепдед Бу Ме ЕАО, Бщ: Паз

по! Бееп аррйед т Вшрапа. ТЬе арргоаспез изед ргоу1е ап аззеззтеп! о Ше “оуега! зипаБиту

о апизе" ара! Ме гедшгететз о? ап ехиете!у уй4е гапре о! арйсийита! сгорз, ис Паз

по! Бееп аззеззеф 50 Еаг ш ош сошигу. Те ргорозей Бопу! зсоге 15 Базе оп 13 Тапд

спагасейв!сз ргопреф мо 6 агре вгоирз. Тв зе о? сПагастейв!сз шар!ез Ше тоз!
сотргейепзтуе гейапуе-аззевзтеп оГ Ше аейсийига! винаБину оГ.е ап аззеззед, упПе
ехсшфте оуепаррте оЕ дтутдиа! езитайез о! пдглдиа! 1апд спагасепзисв. Те иийайопз об

вас! спагасепзис аге аззеззе-оп а 5-рош! зса!е. Те "Мешодоюру" зе ош ш рагаПе! Ше

паретешайоп о? "ир-о-дае" апд "роепиа!" Бопишр оЕ Ше |апдз. Те деуййоред Ппа!

с1а55саНоп зсайе о Ше аззеззед ап 15 иппед Кг Ше сштеп! ап роепйа! аззеззтеп!. А зса!е
Паз Бееп аПопед 10 сотрапзоп о! Ше Ала! гезийз оМатед улШозе айег а роз5151е рагатешс
аззеззтеш, у/Мсй 18 сштепйу гоштеГу саптед ош ш Вшрапа. Т!15 зса!е 15 а150о Тагретед Гог Бой
пр-го-дайе апд ро!епиа! гйацуе уашайоп. Тпе ргасйса! изе о Ше тешодо!ору 15 Гасйиатед Бу Ше

езтаБИзрей аррИсайоп Ког гей айуе аззеззтеп! о гестатаед апд/ог гетефаед 5015.

Тне зстеп!с ууогк ргезетед Гог гем!еуу 15 п Ше удите оЕ 107 рарез, мс!идто 37 таБ!ез,
25 Вригез ап ашйепис риоюсгартс тагепа!, 6 едиайопз апд 162 пШез о! изеф Шегайиге, оЕ

мисв 52 ш Гана. Те се Шегагу зоигсез аге п Ше Пе! о! гезвагсп ргоет. Те Дззепайоп

мо15 ргорепу зиистигед ап сошашз аП Ше песеззагу айшез Юг зисп а км о
ъззепанопз. Е с0п515(5 о шиодисноп, Шегагу гемйеуу, ригрозе апй тазКз оЕ Ше зпду, тайепа!
апд пефодз о? гезеагс!, гезийв ап Ч15си55101п, сопсизтолв, зсепийс апд аррПей сопиийопв,
Шегагиге апа 151 о 5сепийс рибПсапопв геййа!ед (о Ше Фззепайоп муогк. Те 15з0е5 а! 18зие аге
ш Ше песеззагу огдег ап Тоетса! соппесНоп. Те гезийз обатед аге ргезешед ап4 иМегргейед ш

а уегу гоой зсешс зс/е. Тпеу аге Шизпа!е4 Бу тапу 1аБез ап Аригез. Мешодоюву ап
зойууаге Юг сагушге ош Бопиайоп апд сабвропгайпоп о? 1апд уШ гесЧуайей зо15 дезрпед Ког

гето То Ше Бл оЕ арсийига ап пт Вшрапа Пауе Бееп деуе!орей.
Тне зсепийс моАу теев Ше уоште ап диаШу о? Ше гедигетешв оГ Ше КАЗКВ

апд 15 Кергшайопвз Гог 15 аррПсаноп ш Ше 5А.
Тпе ргезешед ашШогайе гейесв оЩеспуеу Ше зписиге ап соеш о! Ше фДззепанол

мотк.

ГУ. СопшБинНопв о? Ше дззетайоп ууогк
Ава гезш! о? Ше теШодоогу Ког Бопйацопапд саеропгайоп о? арпсийига! ап ууйв

гедата!с4 зойз пт ВШрапа, уашае зстеп Яс ап аррпед сопиЬийопзиаме Бееп Юпишагей.
1. Еог Ше Агз те п Вшрапа, Ше тоге сотр!е уегоп оЕ Ме "Гапд Еуашайоп

ГлтойаНопз Мещод" гесоттепдед Бу Ше ЕАО (“Тупийацоп тешод Бу Такшр по ассош! Ше
питЬег ап зеуегиу" Наз Бееп адариед 10 хуогк.



-
2. Тпеогейсайу ап ргасисаПу а ргопеепло зузтет Гог Бопиайоп апд саегопгацоп о ап

уд гесатша!йвд зой5 пМепдед Гог рап! ргодисПоп Паз Бееп деуеторей. П Госизез оп а "репега!

: Тапд зийаБ Шу аззеззтеп!".
3. Те "Мейщодоюру" зев ош а! Ше зате Ше Пуо рагаПе! Ппез - Юг ир-го-дайе ап

ройепца! (а: ДНегет |еуе!в о! туезипеш) геайуе аззеззтешв о! Ше зигуеу зИез.

- А зе оЕ 13 апсПпагастейзисз Наз Бееп сотр ед т 6 ргоирз 10 Бе шоп ш Ше гйаЦуе

аззеззтеш.
- Пеуеоред 12 питЬегв 5--зреей диащу аззеззтеп! зса|6з Гог шдтудиа! аззеззтетз оР

, ситеш ап спагасепвисв. а :

- Ерресев 5- дергее Бопйе зса!е5 Пауе Бееп деубторед Кг тфудиа! роепца!
аззеззтеп!з о Пап сПагастевисв.
4. Адар!ед ап гесоттепдед Ког орегайоп 15 а пешод оЕ тефит хуйтр о? зо! (ехбие

даа (теспатиса! сотрозтоп) т Ше гоо-тшаБие Гауег.
5. Ап едиаПоп Наз Бееп Деуеоред 10 езаБПзп Ше дергее о? 501 сотатштаНоп уй пеауу

те!а!з ап гохс еететв ап 10 дейегише Ше |еафпр ройшап! мир ус Ше пешодоюру
муогКв.

6. А зшо!е Епа! с1аззсайоп зспете оп Ше репега! зинаъииу Гог авпсиниге (сштет! апд

ро!епна!) о? аззеззед арпсийига! Чапд Наз Бееп Деуе!оред4.

7. А зсПете Паз Бееп Деуе!оред (о адар! Ше гезийз о? еуаиайопз оматед Бу Ше ргорозед
Шшийте петод 10 Шозе ехрестед от а рагатешс тешо4д.

8. Хойууаге Паз Беел деуеоред Го могк миуа Наз бееп астеуеф п Ше тешодоору.
ЕхрейптешаНоп оЕ Ше гезийз зпоув Ша! Ше пеуду деуейоред "Метшодоову ог

Бопсайоп ап саеропгайоп о! арпсийига! 1апд ул гейатаед 8015 ш Вшрапа" Паз

астеуед 15 оМеспуез, ас!5 адедиа!е!у апсап Бе аррПей ш ргасйсе.

У. Рибйсайоп асбуПу ап еуашаЦоп о! Ше дпаШу о! зсеп!с робПсайопз
Тпе заепйАс рарегз ргеземей Пу гейес: Ше д15зепаНоп зшуеу. АП 15 зпоууз Шаг Ше

геви!з о? Ше гезеагср ш сдппеспоп уШ Ше дззепацоп Пауе Бесоте ауаПаБ!е 10 Ше репега!
зсепис сотпипиу аб Боте ап аБгоай. ТМ15 р1уез те геазоп 1о ассер: Ша Ше Шез! 15 а
регвопа! хуогк оЕ Ше ашйог. ТНе аррПсап АШу соуегв ап ехсеедз5 Ше исотешс „зиБлуйегв

ассогфшр 10 Ше ХАКЗКВ ап Ше Кшез Кг Ше Пеувортеш о! Ше Асадепис Сотрозтоп ш
Ше 55А.
Лиа гедшгед 100 рошив Рог ргоир С апогоир О, Ше дос(ога! идеи Наз 118.2 ропиз Юг ргоир:
С апд 240.0- рониог вгопр О, гезресЧуей1у. Тпе ашйог Наз а150 ргевешей зсепийс рарегв гейаге4

10 Ше Я5зепаНоп ууогк (5 р1есез), уйМсй аге роБзпеа1ш ошпа!5 шдехед п Ше мопд дахараве
уинзсепийс шогтаноп апаге по! изед Фе Кппайоп оФе рош/в ш Сгоор С.

МТ. Сгийса! пойев, дшезйопз апд гесоттепдайопв 10 Ше сапдате
Т доп Бауе сгса! по!ез ап диезнопз Гог Ше ашйог. | гесотптепд Ша 15 Меюфс Бе

зиблие4 Рог Фзсизвтоп апф ассерапсе (о Ше Мишзиу ог Авпсшие. Тпе зойугаго сап Бе

раеие4.

СОКСГОВОК:
Вазей оп Ше ди Кегеп! гезеагсп тешодз аррПей Бу Ше досюга| зпидет, Ше сопесйу

репоптеф ехрейтепв, Ше зшитапев алф сопсизопз тайе, | БейПеуе Ша! Ше ргеземед

3



диззейаНоп пее! Ше гедшгетепв о 7ВАЗКВ ап4 Ше Кевшайопз оп Ше егиз ап сопоп
Ког асдитр, зсепис Чергеез апд Потр асадепийс розйопз ш БАА, у/шсп втуез те геазоп 10
суашае ! РОЗПТУЕ.

Оп Ше Баз!в о! е аБоуе, Г ргорозе Ша1: Бе аууагдей Го РгоЕ., Ог. Епг. Магчп ОЮпайгоу

„

Вапоу зстепийс дергее "Постог оЕ Зпепсез" т Ше Пе!4 о? Нойег едисацоп Арпсшшига| Хстепсез
г ап Уевеппагу Мефсште, рго!еззопа! Фигеспоп 6.1. "Сгор ргодисЦоп", зсепс зресайу "Зой

зстепсе".
#

Па: 20.05.2021 РВЕРАВЕО ТНЕ ЗТАТЕМЕМТ: ПП.и И „об Ог. 8с1. Тодог Кейкоу/


