
Р Е Ц Е Н З И Я  

на дисертационния труд на главен асистент Асен Иванов Асенов, докторант на 
самостоятелна подготовка към Катедра „Ландшафтознание и опазване на околната среда” 

на Геолого-географски факултет при СУ „Св. Климент Охридски” на тема: 

Биоразнообразие на община Сатовча 

Главен асистент Асен Иванов Асенов е докторант на самостоятелна подготовка в 
катедра Ландшафтознание и опазване на околната среда при Геолого-географския 
факултет на СУ “Климент Охридски”. 

Дисертационният труд е в обем от 192 страници, включващ: 17 таблици, 27 фигури, 
библиография от 284 литературни източници, от които 132 на кирилица, 146 на латиница и 
6 източника с препратки в интернет, както и 5 приложения (3 карти, 1 таблица и 1 анкетна 
карта). 

Темата на дисертационния труд, в смисъл на изследване на всички съставни 
части на биоразнообразието като индикатор за устойчиво развитие, е изключително 
актуална както от научна така и от практико-приложна гледна точка. Избраният от 
автора подход включващ като краен резултат оценка на биоразнообразието под 
формата на остойностяване на екосистемните услуги, които то предоставя е в 
съответствие с най-новите тенденции в световната практика. В това отношение 
заглавието на дисертацията не дава пълна представа за основната й идея. Разбирам 
стремежа на автора за по-кратък и изчистен вид на заглавието, но считам че 
включването на устойчивото развитие под някаква форма би дало по-голяма яснота и 
ще отговаря по-точно на съдържанието на работата.  

Дисертационния труд е структуриран в увод, пет глави, заключение, литература и 
приложения разпределени по следния начин: Увод в 2 страници; първа глава - Цели и 
задачи 1 стр.; втора глава - Методологични основи на изследването 19 стр.; трета глава - 
Историческо развитие и съвременно състояние на природните комплекси – 47 стр.; 
четвърта глава - Биоразнообразие на българската част от историко-географска област 
Чеч 70 стр.; пета глава – Остойностяване на екосистемните услуги в община Сатовча 28 
стр.; Заключение 5 стр.; Литература 20 стр.; Приложения 5 броя.  

В увода е направено кратко представяне и обосновка на избрания район на 
изследване, като подходяща територия за приложение на концепцията за устойчивото 
развитие. По-нататък се разглежда разбирането на понятието биоразнообразие от местната 
общност в контекста на Евроинтеграцията. На фона на обширното изложение в останалите 
части на дисертацията увода прави впечатление с пестеливост и лаконичност. 
Изложението е много общо и за читателя не става напълно ясно какво може да очаква от 
работата (каквото би трябвало да бъде предназначението на увода). 

В първа глава е формулирана основната цел на изследването и произтичащите от 
нея задачи. Автора си поставя за цел да изследва категорията биоразнообразие в 
изследвания район като индикатор за устойчиво развитие и да изработи географски 
изследователски алгоритъм (модел) за неговото проучване приложим за всяка община в 



страната. След това са формулирани четири основни задачи, като три от тях (първа, трета и 
четвърта) кореспондират на съдържанието представено съответно в трета четвърта и пета 
глава на дисертацията.  

Третата глава (Методологични основи на изследването) се състои от четири части. 
Първата е озаглавена “Основни дефиниции в биоразнообразието”, но по същество в нея се 
прави преглед на природния капитал на България според данни от изследване на 
Световната банка (7-10 стр.) и едва в края на половин страница се дават две определения за 
биоразнообразие. Втората част е озаглавена “Материали и методи на изследване” и в нея 
са представени част от подходите и методите използвани в работата. Посочени са 
статистически методи, сравнителен анализ, картографски метод, теренни изследвания. 
Обяснено е по какъв начин е създадена геоботаническата карта, но липсва ясна 
формулировка на методиката използвана за нейното създаване. На стр. 13 е отбелязано, че 
съществуват осем метода за оценка на екосистемните услуги като е цитиран източник 
(King и Mazzota, 2000), който липсва в приложения списък с литературни източници. 
Трябва да се отбележи, че това са методи използвани за икономическа оценка на 
екосистемните услуги, при които се цели тяхното остойностяване в парични единици, като 
освен представената в дисертацията съществуват и други класификации като например на 
de Groot (2002), Hawkins (2003) и др. Освен методите за икономическа оценка съществуват 
и други методи за оценяване на екосистемните услуги, като интегрална оценка (integrative 
assessment), индикатори за ползите от екосистемите (ecosystem benefit indicators) и др., 
които също биха могли да се използват в географските изследвания насочени към оценка 
на екосистемните услуги. По нататък е направен преглед на приложимостта на посочените 
по-горе методи и е обосновано използването на така наречения от автора “условен метод” 
известен като Contingent Choice Method. Тук трябва да се направи уточнението, че според 
повечето автори всеки от методите за оценка има своите силни и слаби страни и не е 
еднакво приложим за всички екосистемни услуги. Този метод според de Groot (2002) се 
използва като водещ за част от културните услуги и като втори по значимост за два вида от 
регулационните услуги, докато за останалите услуги неговата приложимост се определя 
само като потенциално възможна. Направен е и кратък преглед на разработките на тема 
екосистемни услуги в страната, като в един от коментарите авторът вмъква темата за 
връзката между екосистемните и ландшафтните услуги. За съжаление тази тема не е 
коментирана в методическата глава, където би трябвало да бъде, а тезата на автора става 
ясна едва в петата част на дисертацията. В третата част се разглежда обекта на изследване, 
който е определен от една страна като община Сатовча (както е формулиран и в 
заглавието), от друга страна като историко-географска област Горен Чеч. От гледна точка 
на поставените задачи изследването на обекта в два различни териториални обхвата има 
своята логика. Териториалния обхват на Горен Чеч е описан ориентировъчно, липсата на 
физикогеографска карта или поне морфохидрографска скица на изследвания район 
затруднява възприемането на тази част от текста. Територията, която автора възприема 
като Горен Чеч се вижда от геоложката и почвената карта, но по някаква причина там са 
пропуснати териториите около селата Любча на изток, Крушево и Долно Дряново на 
северозапад, които от географска гледна точка са неизменна част от тази историко-
географска област, а землището на село Блатска не би трябвало да бъде включено поради 



факта, че се намира западно от билото на вододелния рид между реките Места и Бистрица. 
В четвъртата част авторът обосновава предмета на изследване като прави обстоен преглед 
на категориите природно-екологичен потенциал и устойчиво развитие, както и на 
екологичните проблеми свързани с взаимодействието на човека и природната среда. По 
нататък е разгледана йерархичната система на биоразнообразието, като към трите основни 
общоприети категории екологично, таксономично и генетично разнообразие (цитирани по 
Чипев, 2002) са добавени ландшафтно и синтаксономично, което е личен принос на автора. 

Третата глава от дисертацията е посветена на историческото развитие и 
съвременното състояние на природните компоненти. В нея авторът прави обстоен анализ 
на литоложката основа, релефа, климатичните особености, водните ресурси, почвената 
покривка, произхода и развитието на растителността. От текста личи задълбоченото 
познаване на изследвания район. За извършването на този анализ е обработен огромен по 
обем литературен материал, за което автора заслужава поздравления. Съществен принос 
представлява изложеното в частта за климатичните особености изследване на 
разпределението на растителните съобщества в зависимост от индекса на овлажнение и 
потенциалната евапотранспирация. От друга страна голяма част от изложените в тази 
глава материали имат слабо отношение към основната тема на дисертацията, а именно 
биоразнообразието. За пример ще посоча частта литоложка основа, където на цели осем 
страници се разглеждат тектонските и морфоструктурни особености на района и полезните 
изкопаеми (основно на базата на литературни източници) и само в едно изречение е 
отбелязано (стр. 29), че “литоложката основа и геоложка структура са важен фактор за 
развитието на биогенното разнообразие”. Последното твърдение не се базира на резултати 
от извършен анализ нито пък е засегнато по някакъв начин по-нататък в работата. 

Петата глава е озаглавена “Биоразнообразие в българската част на историко-
географска област Чеч”, което е разгледано в съответствие с възприетото в методическата 
част разделение на генеалогична и функционална съставка. Генеалогичното 
биоразнообразие е анализирано в първата част на главата, която от своя страна е разделена 
две – генетична и таксономична система. Включената от автора в схемата от категории на 
биоразнообразието синтаксономична система не е анализирана отделно. Генетичната 
система на биоразнообразието е разгледана в рамките на малко повече от една страница 
съдържаща общи формулировки за генетиката и използването на генно модифицирани 
съставки, но на практика липсва анализ за конкретния район на изследване. 
Таксономичното биоразнообразие е разгледано и анализирано с най-големи подробности и 
задълбоченост, като изложението е структурирано в три части – флористично 
разнообразие, съвременна растителност, и фаунистично разнообразие. Анализът на 
флористичното разнообразие е извършен на ниво растителни видове, включващ 
биогеографските им особености, видовото разнообразие на района, застрашените и 
защитени видове. Анализът е извършен професионално и показва задълбочените познания 
на докторанта в тази област. Обработен е огромен по обем литературен материал, който е 
систематизиран и коректно интерпретиран. Съвременната растителност е представена под 
формата на геоботаническо изследване и съставяне на геоботаническа карта. Тази част от 
работата представлява почти изцяло личен принос на автора. Фаунистичното разнообразие 
на района е разгледано в отделна част, която е разделена на три – биоразнообразие на 



низши безгръбначни, висши безгръбначни и гръбначни животни. Разгледани са подробно 
всички основни таксони, като за целта са използвани разработки на учени-биолози като в 
повечето случаи на базата на аналогии с разпространението на съответните животински 
видове в района на Родопите се прави извод и за района на Чеч. Втората част от пета глава 
третира така нареченото от автора функционално разнообразие, в което се включват 
хабитатно (в схемата от методологичната част то е дефинирано по общо като екологично) 
и ландшафтно разнообразие. От текста личи, че авторът е участвал лично в 
инвентаризацията на хабитатите в района на изследване един път в колектив и след това по 
време на теренни проучвания във връзка с работата по дисертацията. Описани са 15 
основни хабитатни типа, представена е и карта на хабитатното разнообразие. В частта 
посветена на ландшафтното разнообразие авторът разглежда редица въпроси свързани с 
нормативната уредба, проблема с липсата на общоприета ландшафтна класификация и 
съпоставимостта между ландшафтната и хабитатната класификации. Логичното място на 
такъв вид разсъждения е в методическата част. По нататък накратко се разглежда 
ландшафтната карта на община Сатовча разработена в рамките на проект “Родопи” и 
публикувана в Атлас на съвременните ландшафти в Родопите (2008). В случая автора 
цитира проект “Родопи”, но не и атласа, в който е публикувана въпросната карта. 
Разглеждането на ландшафтите само в рамките на община Сатовча противоречи на 
заглавието на пета глава, където се казва “биоразнообразие на историко-географска област 
Горен Чеч”. Изброени са ландшафтните таксони, включени в посочената карта до ниво вид 
ландшафти. Както авторът правилно отбелязва, “по-точно определяне на видовете 
ландшафти е възможно, ако се използва морфологичната структура на ландшафта”. За 
съжаление такова нещо не е направено. 

Шестата глава на дисертацията е озаглавена “Остойностяване на екосистемните 
услуги в община Сатовча чрез условния метод”. В първата част се разглеждат същността и 
някои теоретични постановки свързани с екосистемните услуги и тяхното остойностяване 
в парични единици. След това се преминава директно към следващата част, озаглавена 
“Профил на анкетираните”. Не става ясно обаче по какъв начин и по какви критерии е 
разработена използваната анкета. Първите две части от тази глава представляват по 
същество методическа основа и би било по-добре да са в главата с методологията. 
Резултатите от извършеното анкетно проучване на екосистемните услуги в общината е 
представено в третата част от тази глава. Получените резултати представляват първо по 
рода си проучване на паричната стойност на екосистемните услуги в страната получени 
чрез метод, при който се оценява конкретната им стойност в изследвания район, а не чрез 
трансфер на стойности от други изследвания. Приложения метод дава задоволителни 
резултати за материалните екосистемни услуги, докато за останалите три групи 
остойностяването в парични единици по принцип е трудно постижимо.  

В заключението е направен преглед на решените, съгласно поставената цел, четири 
групи задачи. Направени са обобщения на базата на покомпонентния анализ за 
литоложката основа, релефа, климата почвите и растителността. Обобщени са резултатите 
от анализа на биоразнообразието и остойностяването на екосистемните услуги. 
Заключението представя добре в резюмиран вид получените резултати.  



Във връзка с темата на дисертационния труд е представен списък с 3 публикации 
две, от които в годишника на Софийски университет и една в сборник от научна 
конференция с международно участие. И трите публикации са пряко свързани с 
тематиката и района на изследване в дисертацията. Авторефератът изготвен коректно и 
отразява добре същността на дисертационния труд.  

В автореферата към дисертационния труд са формулирани пет научни и приложни 
приноса. Първият принос, за разработената методологична концепция, приемам с резерви, 
които са изложени в критичните бележки. Вторият принос се отнася до разработването на 
нов подход за изследване на биоразнообразието и може да се окачестви като съществено 
постижение обогатяващо теоретичната основа за изследване на биоразнообразието. 
Третият принос има много важно значение със своето новаторство в изследването на 
екосистемните услуги в нашата страна. Въпреки сериозните резерви и критики, които 
съществуват в научната общност спрямо паричното остойностяване на екосистемните 
услуги и дискусионния характер на резултатите, това първо по рода си изследване има 
своето място като принос в разпространението и утвърждаването на тази нова и много 
перспективна концепция. Четвъртият принос се състои в разработването на едромащабна 
карта на хабитатното разнообразие и геоботаническа карта. Считам, че тук авторът е 
проявил известна скромност, тъй като приносът му не е само в разработването на 
посочените карти, а в много изчерпателно и компетентно извършения анализ на 
флористичното и хабитатно разнообразие в района. Петият принос считам за дискусионен 
тъй като твърдението, че “геоботаническото и зоогеографско изследване и оценка може и 
следва да се извършват по административно-териториални единици” не може да се приеме 
за общовалидно. Напълно съм съгласен, че при изследвания с практическа насоченост 
административните единици са най-подходящия териториален обхват за изследване, но 
при редица чисто научни разработки териториалния обхват задължително се избира 
според физикогеографските особености. Освен посочените от автора приноси бих добавил 
изследване на разпределението на растителните съобщества в зависимост от индекса на 
овлажнение и потенциалната евапотранспирация, детайлното обосноваване на границата 
между биогеографските райони в рамките на изследвания район, както и задълбочения 
анализ на видовото флористично и фаунистично разнообразие изследвания район. 
Следва да се отбележат и някои критични бележки и препоръки по дисертацията: 

1. Териториалния обхват на българската част на историко-географската област Горен 
Чеч не е определен точно, част от областта остава извън района очертан на 
представените карти. В заглавието на пета глава е указано, че се изследва 
биоразнообразието на областта Горен Чеч, а на ниво ландшафтно разнообразие е 
разгледана само територията на община Сатовча. 

2. Първата част от поставената цел, а именно “да изследва всички съставни части на 
категорията биоразнообразие” е твърде обширна като обхват за докторска 
дисертация. От петте съставни части на биоразнооразието, формулирани от автора, 
само две (таксономично и екологично) са разгледани и анализирани в необходимата 
степен. На останалите три е отделено значително по-малко място и на практика те 
не са изследвани в рамките на избрания район. В случая се касае по-скоро за твърде 
амбициозно поставена цел, защото постигнатите резултати за двете упоменати 



категории на биоразнообразието са напълно достатъчни като принос за 
дисертационен труд за придобиване на научна и образователна степен ниво 
“доктор”. 

3. Част от основната цел е формулирана като изработване на “географски 
изследователски алгоритъм (модел) за проучване на биоразнообразието, приложим 
за всяка община в България”. В дисертацията като цяло тази цел изглежда 
изпълнена, но липсва ясно формулирана логическа структура и обяснение на този 
изследователски алгоритъм. Илюстрирането му чрез схема или фигура би улеснило 
в голяма степен читателя. Позволявам си да препоръчам на докторанта да оформи и 
представи като публикация въпросният алгоритъм, защото той (представен по-
подходящ начин) може да бъде от полза за науката и практиката. 

4. По отношение на структурата и съдържанието имам следните забележки. 
Методиката на изследването не е формулирана ясно в една глава, а е разхвърляна в 
отделните глави. Начина, по който са представени резултатите за биоразнообразие 
то не дава възможност ясно да се разграничат личните приноси на автора. 

5. При обосноваването на йерархичните системи на биоразнообразието авторът 
посочва редица взаимовръзки между отделните категории най-вече между 
ландшафтното и екологично разнообразие. Особено важно от методологична и 
практическа гледна точка би било изясняването взаимовръзката хабитат – 
ландшафт в пространствен аспект. Този въпрос е засегнат съвсем бегло в 
дисертацията. Направеният анализ на видовото и хабитатно разнообразие би 
придобил много по-завършен географски вид, ако бъде съчетан с пространствен 
анализ между тези две категории. В ландшафтната екология съществуват редица 
методи, чрез които в съчетание с използване на ГИС базирани приложения може да 
се изследват пространственото разположение на хабитатите като среда за развитие 
на различни растителни или животински видови. 

6. Някои цитирани в текста литературни източници липсват в списъка с литература в 
края на дисертацията. Като пример ще посоча King and Mazzota (2000) стр. 13, 
Братанова-Дончев, Чипев (2005) стр. 21, Huttinen et al. (1992) стр. 71. Цитирането на 
източник с непроверена достоверност като Wikipedia (стр. 16) в научни работи се 
счита за неприемливо. 

Въпреки изказаните критични бележки считам, че представения труд е актуален, 
дисертабилен и в завършен вид. В работата са демонстрирани безспорни научни и научно-
приложни резултати, които представляват оригинален принос на автора в областта на 
биогеографията и ландшафтната екология. Дисертационния труд показва, че кандидатът 
притежава задълбочени теоретични знания в тези области и способност за самостоятелни 
научни изследвания. Въз основа на гореизложените аргументи предлагам на председателя 
на научното жури и неговите членове да присъдят на гл. ас. Асен Асенов научната и 
образователна степен “доктор”. 

 

София, 13.05.2011 г.                                                 Рецензент: 

                                                   (Доц. д-р Стоян Недков) 


