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Представеният дисертационен труд е в обем 155 страници текст, включващ  68
таблици, 61 фигури и 4 страници литература. Към работата на 26 неномерирани
страници са  приложени таблици и фигури. Съдържанието на разработката напълно
отговаря на заглавието.

Изложението на темата е структурирано в шест основни глави, както следва:
Глава І  „Актуалност, цел и задачи на изследването”
Темата е съвсем актуална, защото се поставя въпросът дали Република

Македония разполага с достатъчно водни ресурси, за да поддържа икономическия си
растеж при запазване на добро състояние на нейните водни екосистеми. Тематиката се
вписва в контекста на концепцията за устойчиво развитие, като целта е да се постигне
такова управление на водите, което да гарантира, че използването на този ценен ресурс
е устойчиво за околната среда и икономиката.

Основата цел е ясно дефинирана: „Да се очертаят основните проблеми на
Република Македония, свързани с използването на водните ресурси в ключовите за
развитието на страната стопански отрасли и да се оценят подходите на тяхното
използване в контекста на устойчивото им развитие”

Глава ІІ. „Теоретично-методичен подход” - в нея е разгледана
концептуалната рамка на модела “Натиск – Състояние – Отговор” (PSR). Този модел се
базира на разбирането, че обществото чрез своята дейност упражнява натиск върху
околната среда и по този начин въздейства върху нейното състояние, като променя
както нейните качествени параметри, така и количеството на природните ресурси
(състояние). Информацията за тези промени достига до институциите, отговорни за
състоянието на околната среда, които отговарят на тези промени чрез секторните
политики и чрез промени в съзнателното отношение и поведение към околната среда
(обществен отговор).

Моделът е претърпял развитие и дисертацията се базира на съвременната
концептуалната рамка на DPSIR (Движещи сили - Натиск - Състояние - Въздействие
- Отговор), приложена по отношение на водните ресурси и тяхното ефективно
управление, респективно устойчиво използване. На базата на приетата концептуална
схема и наличната информация за водните ресурси и икономическите дейности авторът



2

обосновава своя избор на индикатори за оценка състоянието и развитието на водните
ресурси в Република Македония.

В тази глава подробно са описани (дори прекалено) традиционните
статистически методи за изследване на водните ресурси.

За постигане на основната цел и произтичащите от нея задачи е използвана
разнообразна информация – хидрометеорологична,  стопанска, демографска и др.
Оценката на водните ресурси и характеристиката на речния режим на Република
Македония и на отделните водостопански райони е направена въз основа на данните за
средномесечните и годишни  водни количества от 12 ХМСтанции. Изборът на
изчислителен период е обоснован от автора.

Глава ІІІ. – „Разработване на модела “Движещи сили – Натиск – Състояние
– Въздействие – Отговор” за водните ресурси на Република Македония.

1. Движещи сили
1. 1. Природни движещи сили. От природните „движещи сили” авторът прави

характеристика на климата на Република Македония, като главен фактор за формиране
на водните ресурси и водопотреблението в страната. Изложението за климата  на
Република Македония е съвсем целенасочено, като се акцентира на основните
индикатори – средногодишните температури на въздуха и годишните валежни суми и
значението им за земеделието – основният отрасъл в икономиката на Република
Македония. На основата на съвременна информация е направен подробен анализ на
териториалното разпределение, режима и тенденциите в измененията на тези два
елемента (1951-2007).

От анализа на сценария за климатични промени в Република Македония за 2050
и 2100 година (по литературни източници) се прави извода, че най-уязвими на
климатичните промени са районите с интензивно развитие на земеделието
(Повардието). Същевременно евентуално най-уязвими на климатичните промени
култури ще бъдат лозята, доматите (най-важната зеленчукова култура) в югоизточната
част на страната, зимната пшеница в Скопско-Кумановската долина и Овче поле,
ябълките в района на големите езера и люцерната – култура, изискваща напояване, с
голяма важност за развитието на животновъдството и която е уязвима във всички
селскостопански райони на страната.

1.2. Антропогенни движещи сили
Като антропогенни движещи сили в концептуалната схема са възприети

населението, индустрията, земеделието и туризма.
Население. Устойчивото използване на водните ресурси зависи от броя и

динамиката, териториалното разпределение, естественото движение и структура на
населението. В това отношение анализът на автора е изчерпателен, като на фона на
значителното намаление темпа на нарастване на населението през последното
десетилетие, което е индикатор за по-стабилен демографски растеж, се наблюдава
тенденция за постепенно изместване на населението към градските центрове.
Очакванията са процесите на урбанизация да продължат и в близкото бъдеще, което ще
доведе до задълбочаване на проблемите, свързани с използване на водните ресурси за
питейно-битово водоснабдяване.

По-голяма концентрация на население се очаква в южната, югоизточната и
централната част на страната, където, от една страна, са разположени районите с
интензивно земеделие, а от друга, от гледна точка на климатичните условия, това са
най-сухите райони на страната.

Прогнозите сочат, че най-голям ще бъде натискът на населението върху водните
ресурси на страната в басейна на р. Брегалница (средно и долно течение), в
Пелагонийския район, средното течение на р. Вардар.
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Национално стопанство
След разпадането на Югославия през 1991 г., Република Македония, като най-

бедната република, е изправена пред огромни икономически предизвикателства,
породени както от прехода към пазарна икономика, така и от трудната ситуация в
региона. Икономиката на Република Македония е с брутен вътрешен продукт (БВП) от
около 9.6 милиона щатски долара (по други източници – 19 млрд. долара), което
представлява около 0,01% от общата продукция на света. В миналото селското
стопанство и индустрията са били двата най-важни сектори на икономиката, но през
последните години делът на сектора на услугите (туризма) непрекъснато нараства.

Земеделие (индикатор – напоявани площи).
В работата на Митев на селското стопанство логично е обърнато голямо

внимание като ключов сектор на македонската икономика, Продукцията на
растениевъдството заема значителен дял от износа на страната и е традиционен отрасъл
на македонската икономика, благодарение на благоприятните климатични условия,
както и значителният производствен опит и традиции на населението.

Анализът на автора за необходимостта, състоянието и тенденциите в
напояването на Република Македония като движеща сила е задълбочен и аргументиран,
подкрепен убедително от статистическа информация. Изтъква се, че напояването е
задължително условие за успешно развитие на растениевъдството, а необходимост от
напояване имат както овощните, така и лозови култури, които в условия на засушаване
понасят големи загуби.

На сегашния етап необходимите за напояване водни ресурси се оценяват на
около 16 % от водните ресурси на страната, като тенденциите в поливното земеделие
показват, че необходимите за напояване водни ресурси в бъдеще ще нараснат двойно
(31.3 % от водните ресурси на страната).

Изводът е, че напояването в Република Македония е основна движеща сила за
нарастване на количеството иззетите пресни води, което може да доведе до екологични
проблеми и негативни въздействия върху водните ресурси.

Индустрия (Индикатор - ръст на промишлено производство)
Република Македония предприема редица стъпки за извършване на структурни

реформи, необходими за завършване на прехода към пазарно ориентирана икономика.
Основният проблем е липсата на инвестиции за остарялата индустриална
инфраструктура.

Дългосрочните насоки на Националната стратегия за икономическото развитие
на Република Македония за развитие на индустрията на страната са свързани с
реконструкция и модернизация на най-силно водоемките отрасли на промишлеността
(химическа, ХВП, лека промишленост и др.).  Това ще доведе до технологично
преструктуриране и модернизиране на индустрията и съответно по-ефективно
използване и опазване на водните ресурси.

В резултат на това, необходимите водни ресурси за развитие на индустрията
през 2020 г. се увеличават незначително и съставляват 4.97 % от водните ресурси на
страната. В сравнение с 2006 г. увеличението е незначително.

Туризъм
В изложението си за движещата сила „Туризъм” Митев изтъква, че степента на

развитие на туризма  в Република Македония не съответства на реалните възможности
и потенциалните туристически ресурси на страната. Етническите бунтове и събитията
през 2001 г. в Република Македония водят до пълен срив в развитието на туризма, като
чак през 2007 г. се достига равнището от 2000 г., като с най-голям дял имат приходите
от чуждестранните туристи.
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Анализът на автора показва, че възможните отрицателни въздействие на туризма
върху околната среда в Република Македония са свързани главно със замърсяването и
изчерпването на водните ресурси, въпреки че на сегашния етап от развитието на
туризма в страната са необходими само 0.1 % от водните ресурси на страната.

С развитието на туризма ще нарастват и необходимите водни ресурси със
съответното количество и качество. Предвижда се на територията на Република
Македония да бъдат обособени десет туристически района, като половината от тях са
разположени в силно уязвимите на климатични промени части – южната, югоизточната
и централна част на страната. Това вероятно ще доведе до допълнителен натиск върху
водните ресурси и проблеми при задоволяване на потребностите от вода за
населението, земеделието и туризма.

Рибовъдство
За развитие на рибовъдството днес са необходими 3.5% от водните ресурси на

страната, докато до 2020 г. необходимите водни ресурси ще нараснат повече от два
пъти.

Като обобщение  за компонента „Движещи сили”  авторът стига до извода, че
общо за развитието на националното стопанство на Република Македония са
необходими 2 227 891.103 m3/год. водни ресурси или  38.5% от водните ресурси на
страната.

Tенденциите в развитието на националното стопанство на Република Македония
предопределят и тенденцията за увеличение на необходимите водни ресурси при
всички водопотребители. През 2020 г. се очаква основният водопотребител в страната -
поливното земеделие - да използва 51,7% от общо необходимите ресурси за страната.

2. Натиск върху водните ресурси
Под „натиск” върху водните ресурси трябва да се разбира безвъзвратното

изземане на пресни води за различните видове водопотребление и тяхното замърсяване,
или казано по друг начин „изтощаването” на водните ресурси в количествено и
качествено отношение.

2. 1. Натиск върху количеството на водните ресурси
Общо иззетите пресни водни ресурси за стопански и битови нужди от

територията на Република Македония, през 2007 г. 79% са от повърхностни води и 21%
от подземни води. Тенденциите в това отношение са интересни, защото в сравнение с
2000 г. (11, 1 %) натискът върху водните ресурси на страната е намален – през 2007 г.
иззетите пресни води са съставлявали 0, 3 % от общите водни ресурси на страната.
Същевременно количеството на иззетите подземни води през 2007 г. е нараснало
значително в сравнение с иззетите подземни води през 2000 г. Това се дължи на
нарасналото водопотребление за питейно-битови нужди, които се задоволяват
предимно от по-подходящите в качествено отношение подземни води, докато нуждите
на индустрията се задоволяват предимно от повърхностни води.

Поливно земеделие. При поливното земеделие също е установена интересна
зависимост - като правило в условия на засушаване необходимите водни ресурси за
напояване нарастват, но обратното се наблюдава в Република Македония. Оттук се
прави изводът, че природните фактори в случая имат второстепенно значение, докато
неблагоприятните социално-икономически условия в страната определят темповете на
развитие в поливното земеделие и по-конкретно използването на водните ресурси за
напояване е неефективно, поради големите загуби на вода в напоителните системи,
резултат от лошото им техническо състояние.

Питейно-битово водоснабдяване. Основният извод, който се налага е, че
натискът на питейно-битовото водоснабдяване върху водните ресурси на страната
нараства непрекъснато през периода 2000 – 2007. Налице са обективни причини,
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свързани с нарастване броя на населението, като цяло и градското население в
частност. Изводът който се налага е, че водните ресурси не се използват ефективно
поради изключително големите загуби на вода в резултат на износената и остаряла
водопреносна мрежа. Ако се вземе пред вид демографската политика на страната, чиято
цел е нарастване на населението до 2020 г. и негативното влияние на климатичните
промени върху водните ресурси на страната, то този натиск ще продължи да нараства
до 2020 г.

Индустрия
По иззети пресни води индустрията заема второ място в сравнение с останалите

икономически дейности. Изводът е, че натискът, който индустрията на Република
Македония оказва върху водните ресурси на страната, през периода 2000 – 2007 г. е в
тясна връзка с цикличния характер на индустриалното развитие. Заложените цели за
достигане на висок икономически растеж до 2020 г. заедно с остарялата
индустриалната инфраструктура  и технологии предопределят нарастване на натиска
върху водните ресурси на страната.

2.2. Натиск върху качеството на водните ресурси
Нарасналото водопотребление в Република Македония е причина за генериране

на значителни количества отпадни води, които се явяват основен източник за
замърсяване на всички видове води на територията на страната. Най-големи количества
отпадни води се генерират от индустрията и от битовия сектор. Значителен източник на
замърсяване на природните води се явява и земеделието, което е основен отрасъл на
икономиката на страната.

Въпреки това, изводът е, че натискът на земеделието върху качеството на
повърхностните и подземни води за периода 2000 – 2007 г. намалява. Основен дял в
този процес има растениевъдството, където, поради финансови и организационни
причини, се намалява консумацията на пестициди и торове, които се явяват основен
източник за замърсяване на природните води. Потенциална опасност за влошаване на
качеството на водите продължава да бъде животновъдството, тъй като отпадните
продукти и води от неговата дейност се заустват без пречистване, предимно в
повърхностните водни обекти.

Мнението ми е, че разделът за „Натиск” върху водните ресурси е
разработен аргументирано, със съвременна информация и ясни формулировки,
което прави много добро впечатление и определено е принос на автора.

3. Състояние на водните ресурси
3.1. Количествено състояние на водните ресурси
Характеризирането на количественото състояние на водните ресурси на

Република Македония по същество представлява традиционно хидроложко изследване,
включващо описание на природните води, изследване за еднородност на хидроложките
редици и избор на изчислителен период, количествена оценка, режим на водните
ресурси, териториално разпределение, влияние на климатичните промени върху
водните ресурси и тенденции в изменението на средногодишните водни количества и
на нивата на езерата.

Акценти за състоянието на водните ресурси Република Македония:
- Избраният изчислителен период за оценка на речните водни ресурси на

Македония е 1961- 2005 г. Този период е представителен, а съображенията за избора са
свързани с цикличните колебания на речния отток.

- Водните ресурси на Република Македония се оценяват на 5.78.109 m3, а
съпоставката на притока на водни ресурси от съседните територии и напусналите водни
ресурси от територията на страната показва, че 85.5% от водните ресурси се формират
на територията на страната.
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- Подземните водни ресурси на страната се оценяват въз основа на дебита на
4 414 извори и са 991,90 .106 м3/год. Повечето големи извори са съсредоточени в
западната част на Република Македония, докато източната част на страната, където са
районите с развито земеделие, е бедна на подземни водни ресурси.

- Езерните водни ресурси са съсредоточени предимно от трите големи езера –
Охридско, Преспанско и Дойранско, които формират общ воден обем от 55.8.109.м3. На
територията на Република Македония са изградени и 19 големи и над 100 малки
язовира с общ обем 1, 854 млн. м3.

- Анализът на водните ресурси на страната по водостопански райони и различни
по водност години показва, че водните ресурси са изключително неравномерно
разпределени върху територията на страната. В източната и югоизточната част, където
е разположено земеделското производство, водните ресурси са най-малки. При сухи и
много сухи години те намаляват повече от два пъти в сравнение със средни по водност
години. Това са райони на земеделско производство с експортна насоченост и се прави
изводът, че водните ресурси могат да се окажат лимитиращ фактор за неговото
развитие.

- Месечното разпределение на водните ресурси е изключително неблагоприятно
от водостопанска гледна точка. Независимо от териториалната диференциация на
средномесечните максимуми на водните количества, те се проявяват основно през
пролетта и вторичните максимуми през есента. През летния период, когато
водопотреблението нараства при всички основни водопотребители и особено при
земеделието в районите на изток от р. Вардар, водните ресурси във всички части на
страната са най-малки.

- Тренд-анализът показва, че за всички главни поречия, за периода 1961 – 2005 г.
е налице низходяща тенденция в многогодишния ход на средногодишните водни
количества. Най-голямо е намалението в Централна и Югоизточна Македония. Това са
и районите, които са най-уязвими на климатичните промени.

- Многогодишните колебания на Охридското езеро са с малка амплитуда и
тенденция на намаление. За Дойранското и Преспанското езеро обаче колебанията на
нивото на водата са с много по-голяма амплитуда. И при двете езера може да се твърди,
че промените в нивото на водата са в резултат на антропогенното въздействие и
изменението на климата.

3.2. Качество на водните ресурси
По отношение на качественото състояние на водните ресурси авторът е стигнал

до следните по-важни констатации:
- През 2007 г. общо речните течения в сраната са в лошо екологично състояние и

отговарят на изискванията на четвърта категория води. В сравнение с 2000 г.
състоянието на речните води е влошено за всички поречия, с изключение на р. Черна.
Изключително влошено е състоянието на р. Вардар, която е главен водоприемник на
всички видове отпадни води.

- Анализът на индикаторите за движещите сили и натиск върху състоянието на
речните води показва, че тяхното качество се влошава в съответствие с периодите на
икономически растеж и свързаното с него по-голямо количество на заустваните
непречистени отпадни води от индустрията. Причината за това е липсата на
пречиствателни станции за отпадни води.

4. Отговор на проблемите, свързани с използването на водните ресурси
В „отговор” на проблемите, свързани с използването на водните ресурси  в

Република Македония, се предприемат законодателни и институционални инициативи,
в съответствие с изискванията на европейското законодателство Въвеждат се редица
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нови принципи на интегрираното управление на водите и икономически инструменти,
които да гарантират устойчивото използване на водите.

В този раздел авторът последователно разглежда законодателната рамка,
институциите за управление на водите. В това отношение новият Закон за водите от
2008 г. се явява правната основа за защита и управление на водите на Република
Македония. Законът въвежда принципа за басейново управление на водите, съгласно
който управлението на водите се извършва в четири басейна за управление на водите. В
новия Закон за водите от 2008 г. директно се имплементират изискванията на
Рамковата Директива за водите 2000/60/ЕО и др.

За урегулиране на проблемите, свързани с трансграничните речни басейни,
Република Македония е страна по редица междудържавни спогодби със съседните
държави, но без България.

Основните документи за планиране целите, свързани с управление на водите, са
“Националната стратегия за водите”, “Водостопанската основа на република
Македония и  “Плановете за управление на речните басейни”.

При управление на водопотреблението в Република Македония разрешителните
за водоползване и заустване на отпадни води се явяват средство за регулиране на
натиска върху водните ресурси на страната както в количествено, така и в качествено
отношение. Системата за издаване на разрешителни за водоползване се базира на
законови и технически изисквания и мерки.

От икономически инструменти за управление на водите и Република Македония
въвежда новите принципи за опазване на околната среда, като “потребителят –
плаща” и “замърсителят плаща”, чрез които се осигуряват икономически стимули за
по-добро интегрирано управление на водите.

Индикаторите за това до каква степен се изпълняват законовите разпоредби са:
- Население, свързано с обществената канализационна мрежа.
През 2006 г. 55% от населението на страната е свързано с обществената

канализационна мрежа. В сравнение с 2000 г. населението, свързано с
канализационната мрежа, е нараснало с 6%.

- Степен на пречистване на отпадните води.
Като цяло в Република Македония само около 3-4% от общото количество

отпадъчни води от индустрията и добива на полезни изкопаеми се пречистват. Подобно
е положението и с пречистването на битово-фекалните води от населените места. Това
обуславя и малкият относителен дял на населението, свързано с обществената
канализационна мрежа с пречистване – за 2006 г. (15,5%).

Глава III „Разработване на модела “Движещи сили – Натиск – Състояние –
Въздействие – Отговор” за водните ресурси на Република Македония е базисна за
дисертационния труд. Както вече имах възможността да посоча по-горе, от
изложението по глава III проличава безспорно умението на автора да анализира и
обобщава с конкретни изводи обширна и разнородна информация – задача,  с която
докторантът Митев се е справил много добре.

В Гл. ІV. „Идентифициране на проблемите, свързани с използването на
водните ресурси”, докторантът очертава бъдещите проблеми в областта на водния
сектор на Република Македония. Обезпокоителна е констатацията, че през последните
години се наблюдава тенденция към намаляване на водните ресурси на Македония,
характерна за всички речни басейни в страната. Това намаление на водните ресурси на
страната, в съчетание с планираното нарастване на водопотреблението във всички
сектори и отрасли на националното стопанство до 2020 г., ще доведе до нарастване на
натиска върху водните ресурси на страната. Ако проблемите, свързани с големите
загуби на вода и замърсяването на водоизточниците, не бъдат решени приоритетно,
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дефицитът на водни ресурси ще се задълбочи и ще обхване по-голямата част от
територията на страната.

Глава V. Препоръки относно необходимите действия за напредък в
устойчивото използване на водните ресурси. Препоръките за постигане на устойчиво
използване на водните ресурси са на национално и на трансгранично ниво. Главното
тук е, че на национално ниво особено внимание трябва да се обърне на интегрираното
управление на речните басейни с фокус върху бедността и водоснабдяването в селските
райони и канализацията. На трансгранично ниво внимание трябва да се обърне на
управлението на качеството на водите на ниво речни басейни и особено по отношение
на трансграничните езера.

В гл. VI „Заключение” изводите са конкретни, ясно формулирани и очертават
проблемите на Р. Македония във водния сектор в близко бъдеще.

Използваните библиографски източници са съвременни, по темата и цитирани
на място, но не са подредени според традиционните изисквания.

Оценка на публикациите по дисертационния труд. Научни резултати от
дисертацията са представени в две публикации:

Mitev, T. Indicators for sustainable use of water resources – theoretical approach.
In:Security in the age of Global Changes, 7thInternational Scientific Conference Dedicated to
the International Earth Day, Sofia April 2011. (in print)

Митев, Т. Водни ресурси на Република Македония. Год. на СУ “Св.Климент
Охридски”, ГГФ, кн.2-География, 104, 2011. (под печат)

Докторантът е единствен автор на публикациите.
Авторефератът отговаря на изискванията и отразява коректно резултатите от

дисертационния труд.
Въпроси по дисертационния труд:
- Какви са разработените от Министерството на околната среда на Република

Македония група от индикатори за оценка на състоянието на водните ресурси и защо
„...в никакъв случай не могат да предоставят пълна информация за тяхното използване
и състояние” – стр. 31 ?

- Защо необходимите водни ресурси за развитието на индустрията и
промишленото водоснабдяване са разгледани при движещата сила „Туризъм” ?

- Дисертацията се базира на концептуалния модел “Движещи сили – Натиск –
Състояние – Въздействие – Отговор”. Обаче не е разработена цяла категория
индикатори от концептуалната схема – тези за „Въздействие”. Каква е същността на
тази категория индикатори ?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Прилагането на концептуалния модел “Движещи сили –
Натиск – Състояние – Въздействие – Отговор” дава ясна представа за
състоянието, тенденциите и проблемите на водния сектор в Република
Македония. Моето мнение е, че дисертационният труд на тема: “УСТОЙЧИВО
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ”
представлява самостоятелна научна разработка на съвременна и актуална
проблематика в областта на управлението на водите. Като давам положителна
и много висока оценка на дисертационния труд, препоръчвам на уважаемото
Научно жури да присъди на Трайче Митев придобиването на образователната и
научна степен „Доктор”.
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