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Асен Асенов е роден на 17.09.1960 г. През 1985 г. се е дипломирал като магистър по 

география с втора специалност история в Софийския университет„Св.Кл.Охридски”. 

Понастоящем А. Асенов е главен асистент в катедра Ландшафтознание и опазване на 

природната среда” на Геолого-географски факултет в СУ „Св. Кл. Охридски”, където работи от 

25 г. и развива активна преподавателска и научна дейност, отразена в автобиографичната 

справка. А. Асенов е докторант на самостоятелна подготовка по научната специалност 

“Биогеография и география на почвите” към катедра “Ландшафтознание и опазване на 

природната среда” при Геолого-географския факултет на СУ. Научен консултант е Проф. Д-р 

Петър В. Петров. 

Представената дисертационна разработка от А. Асенов представлява комплексна еколого-

географска инвентаризация, анализ и изследване  на всички природни компоненти в община 

Сатовча,  Западни Родопи. Посветена е на изключително актуална тема, свързана с научната 

категория „биоразнообразие” (БР) като ключов индикатор и социално-икономически подход за 

реализиране на концепцията за „Устойчиво развитие (УР) в даден регион”. Заложена е тезата, 

че на основата на анализа на икономическата изгода, екологичните последствия и 

въздействието им върху населението може да се постигне промяна в съществуващите практики. 

Научният анализ ще даде аргументите за убеждаване на населението и управляващите органи в 

ефективността и смисъла на опазване и устойчиво ползване на регионалните ресурси - основа 

за УР на конкретния регион. Според приетия Закон за биоразнообразието (ДВ-бр.77/2002, 

последно изм. ДВ-бр.80/2006) в нашата страна „БР е неразделна част от националното 

богатство...” ... и обхваща „Многообразието на всички живи организми във всички форми на 

тяхната естествена организация, техните съобщества и местообитания, на екосистемите и 

процесите, протичащи в тях” (чл.1, ал. 2 и 1). В края на 20 в. в областта на екологията и 

опазването на околната среда бе осъществен качествен скок, свързан с осъзнаването на 

биосферната роля на БР като: 1. Буферен механизъм за устойчивото съществуване на 

природните системи; 2. Механизъм за забавяне на енергийното стареене на биосферата; 3. 

Природен компонент – индикатор за национално богатство, чието използване и опазване е 

важно средство за реализиране на УР.  
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Основната цел на дисертацията е изследване на БР като индикатор за УР на общ. Сатовча и 

създаване на еколого-географски модел за подобни изследвания във всяка община. От 

цитираното определение на категорията БР и поставената цел на дисертацията е ясен 

комплексния и мащабен характер на темата, за разработването на която са необходими 

многостранни познания в областта на географските, таксономическите, екологичните науки и 

социалните науки.  

Структурно дисертацията се състои сe от 8 части, разгърнати на 192 с., съответно: 1.Увод-2; 

2.Цел и задачи–1; 3. Методологични основи на изследване–19; 4. Историческо развитие и 

съвремено състояние на ПК–47; 5. БР на българската част от историко-географската обл. Чеч–

70; 6. Остойностяване на екосистемните услуги в общ. Сатовча - 28; 7. Заключение–5; 8. 

Литература – 20. Съобразно с поставената цел основната тежест е поставена на главите 5, 4 и 6. 

В текста са включени 17 табл., повечето цитирани от други източници и 27 фигури, от които 21 

са оригинални, като една от тях е почвена карта на общ. Сатовча. Повечето от фигурите са 

технически добре оформени, с малки изключения–напр. позициониране на заглавието вътре и 

извън текста. Литературата включва 276 умело подбрани източници (146 на латиница), 

обхващащи периода 1937-2010(73 г.) и 6 сайта, които с малки изключения коректно са 

цитирани. Индикира за широките и разнострани познания на автора и високата му литературна 

осведоменост. Приложенията включват оригинални анкета, таблица за таксономичното-

фаунистично БР, 2 карти на изследвания район–геоботанична и на хабитатите и ландшафтна 

карта. Във връзка с изброеното по-горе може да се отбележи, че дисертацията е отлично 

илюстрирана. В Увода авторът убедително аргументира оценките си за обл. Г.Чеч (респ. 

Сатовча) като „уникален природо-географски комплекс” и с „репрезентативен характер” за 

прилагане на концепцията за УР. Формулираните 4 задачи са логически свързани с поставената 

цел и отразяват необходимите етапи на анализ за нейното реализиране. 

 В ч. 3  последователно в 4 подточки са разгледани съответно: основните дефиниции за ВР, 

природен капитал (ПК), природно и национално богатство (ПБ и НБ). Направен е сравнителен 

анализ на структурата на ПБ в страните с нисък и висок доход; направен е подробен преглед на 

използваните комплексни подходи и методи от областта на географията и биогеографията, 

таксономията, екологията и социологията на базата на прегледаната и селекционирана 

теоретико-методологична литература и екологичното законодателство. В дисертационната 

разработка е използван дедуктивният и системният подход, методите на сравнителния и 

статистическия анализ, картографските методи и трансектните терени методи. За първи път е 

приложен условният метод за остойностяване на екосистемните услуги–разработена, проведена 

и анализирана e оригинална анкета, проведена с 281 жители на общината. Коментиран е 

интегрираният индекс за човешко развитие (ИЧР, IDH) на М. Хак (1990; прилаган в ПРООН от 

1993 г.) като критерии за устойчиво развитие, в който основните показатели са - здравословен 

живот и вероятната му продължителност, равнището на образование и жизнения стандарт; 
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направена е изчерпателна историко-географска, екологична, демографска и лингвистична 

характеристика на общ. Сатовча. Разгледан е Общинския план за развитие (2007-2013), 

направен е анализ на прираста и миграционните процеси и на туристическите ресурси, вкл. ЗТ 

и ЗЗ, архитектурни и исторически забележителности, особености на бита и фолклора; като 

предмет на изследване отново са коментирани БР, ПК и основните принципи на концепцията за 

УР.  За принос на автора считам допълването на схемата за йерархичната структура на БР чрез 

подходящото и аргументирано въвеждане на 2 нови нива – синтаксономичното и 

ландшафтното. Като природен капитал също така авторът разглежда и обектите с 

консервационна значимост в община Сатовча. Разгледани са застрашените и защитени видове 

според IUCN, хабитатното разнообразие според Директивата за хабитатите, Бернската 

конвенция и т.н. Избраната административна единица за изследване дава възможност за 

обвързване на ПК с конкретната човешка общност. Това е едно от основните достойнства на 

разработката - природните ресурси не се разглеждат откъснато от социалния и икономическия 

статус на населението, а като единна свързана система. Освен това в ПК е включено и 

състоянието на конкретното население, характеризирано чрез ИЧР. 

 В ч. 4 e направен изчерпателен анализ на всички ПК в общ. Сатовча на базата на 

селектирана информация от различни регионални проучвания и собствени наблюдения. В този 

анализ авторът е отразил разбиранията си за връзката между отделните компоненти и процеси и 

тяхното екологично проявление. Анализът е изложен последователно в 6 подточки, които 

включват следните анализи: на литоложката основа и също свързаните с каменодобива, 

уранодобива и добиването на глина икономически, социални и екологични проблеми в 

общината; на релефа, също връзката между неговото интензивно издигане, антропогенния 

натиск и засилените ерозионни процеси; на климатичните особености – разгледани са 

съществуващите районирания, радиацията (СР и ФАР) и слънчевото греене, денонощната и 

сезонната динамика на валежите и значението й за природните бедствия (наводнения, ерозия и 

замърсяване), на температурите, на посоката и силата на преобладаващите ветрове (общината е 

оценена като малко перспективна ветроенергийна зона), на денонощната и сезонната динамика 

на въздушната влажност (относителна, дефицит и пъргавината на водните пари), климатичното 

райониране на страната чрез взаимовръзката между валежи и изпарение (класификационна 

система - Топлийски и Попов, 1995), разпределението на растителните съобщества в България в 

зависимост от Im и PE (заслуга на автора), биоклиматичния потенциал и неговото значение за 

развитието на видовете и за физиологичното състояние на човека; на водните ресурси - преди 

всичко анализ на водосборния басейн на р. Места включващ: водоносност (районът е оценен 

като средно и значително водоносна зона), ср. годишен обем на водните ресурси (обезпечават 

нуждите на населението), воден отток (с нарушена динамиката и количеството), речни 

прииждания (сериозни щети от поройни процеси в общината), наносен отток и руслови 

процеси (ограничен тип меандриране на р. Бистрица), интензивност на водообменните процеси 
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и карстови извори, модул на подземния отток, ледови режим, химичен състав на 

повърхностните и подземните води (средно до слабо минерализирани съотв. хидрокарбонатно-

сулфатно калциево магнезиеви и хидрокарбонатно-калциево магнезиеви) и хидроложкото 

райониране; анализ на почвената покривка –  заслуга на автора е приложената картосхема с 

нанесени 4 типа и 7 подтипа почви по класификацията на ФАО и анализирането на факторите, 

обуславящи значителните ерозионни процеси в района (бит, земеделие, ниска лесистост, 

годишна динамика на валежите и фенологично развитие и др.природни дадености); оценка на 

палео-флористичната композиция през миоцена, плейстоцена и късно ледниковия период. 

Достойнство на разработката е, че при географската характеристика на отделните природни 

компоненти се обръща внимание и на важни екологични показатели като биоклиматичен 

потенциал, замърсяване, ерозия на почвите, ГМО и т.н.  

 В ч. 5 е разгледано Генеалогично и Функционалното БР в две последователни точки. 

Към генеалогичното БР схематично е коментирана генетичната система на БР и са маркирани 

някои проблеми, възникващи при намаляване размера на популациите и разпространението на 

ГМО; с енциклопедична последователност и точност е коментирана също таксономичната 

система. На фона на флористичното богатство на страната и консервационната му значимост, 

публикувани и локални изследвания и собствени преценки авторът цитира за района 1834 в., 

или 46% от висшите растения в България (от които установени 16 в. (72) балкански ендемити и  

4 в. (23) български ендемити), 51% от мъховете, 19% от водораслите и 19% от гъбите в 

страната. Заслуга на автора е направеният общ флорен анализ и анализът на европейските 

флорни елементи  (доказващ по-източния и по-южен характер на преобладаващите европейски 

елементи (40%) и по-южния субсредиземноморски характер на растителността). Приноси на 

автора също са: разработената по доминантния метод и приложена геоботаническа карта на 

съвременната растителност (М 1:100 000), като к.е. отразяват наличието на 28 формации, 73 

горски и 11 тревни асоциации, 24 културни групировки и 4 агрофитоценози; индикираните 

уникални особености на растителността - наличието на североприсредиземноморски и брезово-

горунов пояс, присъствието и първичния произход на формацията на брезата в района, както и 

прекарването на точната граница между Долноместенския БГ район и ЗРодопския БГ подрайон. 

Заслуга на автора е обобщаването на информацията за  фаунистичното разнообразие в района 

от публикувани литературни  източници у нас и в чужбина, от установени при теренните 

изследвания видове, въз основа на оценки на трофичните връзки и др.  (Приложение 3). В 

резултат на анализа е установено, че спрямо бр. на таксоните в страната в Г. Чеч се срещат 

напр. 749 в. от разред Coleoptera, 132 в. (32,27%) птици, 9 в. (53%) от разред Amphibia, 66% от 

pазред Mamalia и др. Консервационно значими са 21 безграбначни ендемита – 3 родопски, 9 

български и 9 балкански. Изключително заслуга на автора е описването и идентифицирането на 

15 хабитатни типа за района, както и разработването на хабитатна карта. Описани са интересни 

особености на хабитатните типове 8210 и 9150, които имат значение за развитието на тези 
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типове в българската класификационна система. За инвентаризацията на ландшафтното 

разнообразие е приложена карта в М 1:90 000 с описани 1 клас, 3 типа, 3 подтипа, 15 рода и 51 

вида ландшафти, като автора внася предложение за изместване на границата между пт. C и D. 

Впечатление прави направеният коментар за същността на категорията „ландшафт”, за 

необходимостта от унифициране на ландшафтните класификации на европейско и национално 

ниво, както и сравнението на класификацията на хабитатите и на ландшафтите. Авторът 

предлага м. „Проломената скала” – р. Места, Ждреловидната долина на р. Доспат, които са 

важни за туризма обекти в изследвания район, да се обявят за защитени територии. 

 В ч. 6 последователно в 4 подточки са разгледани: видовете екосистемни услуги според 

оценката на хилядолетието, формирането на общата икономическа стойност на услугите и 

извършените оценки по различни методи в нашата страна; направен е синтезиран  анализ на 

профила на анкетираното население по пол, възраст, образование и доход, което доказва 

представителността на използваната извадка; направен е интересен статистически анализ на 

отговорите на анкетираните и коментар на установените резултати; изведени са заключения от 

направената анкета, които показват, че местното население оценява нуждата от съответното 

количество и качество на екосистемните услуги, което е предпоставка за тяхното 

остойностяване и въвеждане на съответните екотакси, необходими за възпроизвеждането на 

тези услуги. Въпреки че получените стойности в лв. се различават от другите публикувани 

такива, поради различни използвани методи и показатели, те са ценни данни за бъдещи 

обобщения по въпроса. Заключението генерализира направените проучвания. Оригиналността 

на разработения модел за УР се състои в регионалния подход при оценка на ПК,  разглеждането 

му като фактор за повишаване на социално-икономически статус на населението, 

акцентирането върху БР като основен индикатор на ПК,  реализиране на инициативи  сред 

месните общности, свързани с осъзнаване  на необходимостта от остойностяване на  

екосистемните услуги за възпроизводството на ПК и поддържане качеството на тези услуги.  

 Въпреки изцяло положителната ми оценка към представения дисертационен труд, имам 

някои критични бележки и препоръки, които се отнасят до публикуването на труда и ще ги 

изложа последователно по отделните части. Добре би било да се подчертае значението и 

мястото на биоразнообразието за устойчивото съществуване на природните комплекси и 

остойностяването на ЕУ още в увода. Необходимо е обединението на подточки 3.1. и 3.4 за 

избягване на повторението, както и преминаване на т.3.3. в самостоятелна глава, тъй като 

обекта не е методологична основа на изследването, а тя зависи главно от целта и задачите. 

Препоръчвам на автора да разясни какво включва човешкия, социалния, произведения и 

финансовия капитал, за да стане ясно на читателя защо вниманието е насочено към ПК, след 

като относителния му дял в общото богатство не е висок – средно от 1 до 22 %. Също 

препоръчвам на автора да разясни същността на ИЧР, както и да посочи периода на провеждане 

на теренните изследвания, вида и броя на прокараните трансекти, вида и броя на взетите проби 
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и образци и използваните камерални методи за техния анализ. Интересните заключения 

относно климата са направени при използването на данни от 1990. Сравнението със съвременни 

данни ще даде възможност за очертаване на сукцесионните тенденции. Промяната в 

климатичните ресурси е много важна за състоянието на биоразнообразието. Препоръчвам също 

да бъдат приложени климатограми, които по-ясно ще илюстрират хигротермичния режим на 

района. Бих желала да бъде направено пояснение относно използваните индекси и техните 

мерни единици (фиг.6), също на уравнението за прогнозиране на почвените загуби и 

съответните мерни единици. Препоръчвам на автора двете разгледани методологии, както и 

методичните разяснения за екосистемните услуги на стр.141-145 да бъдат включени в п.т. 

Материали и методи. П.т. Флористично разнообразие да се озаглави – Флористично и 

микологично разнообразие; да се представи по-точно определение на генетичното разнообразие  

като „разнообразие от гени при отделните видове”, а не разнообразие от наследствени промени; 

по-добре биха се откроили особеностите на климата и флората, ако участието на флорните 

елементи от изследвания район се сравни с данните за растителността на България, също ако се 

изготви жизнен спектър и се сравни с този за страната; при цитиране на типа почва за 

съответната класификационна единица растителност, тя да се дава по ФАО, както е в гл. 4; да 

се избегне самостоятелното цитиране на българските имена на растенията, а при цитиране на 

латинските имена да се посочат авторовите имена; да се цитират ръководствата за хабитатите 

на Кавръкова и др. (2005, 2009) и на Цонев и др. (2009). Да бъдат представени по-ясно 

аргументите за отнасянето на формацията на брезата към първичната растителност, като се 

поясни дали тя образува в района монодоминантни дървостой или смесени, в които да 

доминира; Да бъде обяснен вложеният смисъл в термина „ непълни дървесни асоциации”; Да 

бъдат по-ясно формулирани аргументите за отнасяне на хабитатното и ландшафтното 

разнообразие към функционалното разнообразие и  аргументите за използване на 

Палеоарктичната класификация, а не на по по-новата EUNIS Habitat Classification за 

представяне на хабитатите.  

 Авторефератът е добре балансиран и отразява структурата и същността на 

дисертацията. Приносите са генерализирани и отговарят на извършената работа от докторанта. 

Би могло да се посочат приносните елементи към отделните генерализации и да се включи към 

тях приносът на автора за обобщаване на фаунистичното разнообразие за страната и за района 

на изследване. Представени са 2 публикации и 1 доклад, които отговарят на темата на 

дисертацията и дори включват допълнителна информация към нея. 

 В Заключение: Дисертационната разработка на А. Асенов  е  мащабен научен труд на  

изключително актуална тема и има научно-практическа стойност. Използван е оригинален 

комплекс от еколого-географски и социологични методи на изследване. Приносите са главно 

методични, също са свързани с инвентаризизация на БР и свързаните с него ПК в община 

Сатовча, анализ на еколого-икономическата нагласа на местното население, събиране на 
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огромно количество разнородни данни,  разработване на 2 карти и създаване на еколого-

географски модел за регионални изследвания с цел устойчиво развитие. Събраната огромна по 

обем и характер информация, надхвърляща необходимата за  дисертация, е оригинално 

анализирана, като автора показва висока ерудиция и  литературна осведоменост. На основата 

на изброеното до тук: 

 Предлагам на уважаемите членовете на Научното жури да оценят по достойнство 

дисертационния труд и да бъде присъдена на Асен Иванов Асенов образователната и 

научна степен „Доктор”. 

 

14.05.2011 г. 

                                                                      Рецензент:  Доц. д-р  М. Любенова:  

 


