
СТАНОВИЩЕ

на

Доц. д-р Георги Железов Георгиев
Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География, Департамент “География”,

Секция “Физическа география”

За дисертационния труд на помощник асистент Трайче Митев в Университет “Гоце
Делчев”, Щип, Факултет за рударство, геология и политехника, докторант на

самостоятелна подготовка към катедра “Климатология, хидрология и геоморфология”
на Геолого-географски факултет при СУ “Св. Климент Охридски” с тема:

Устойчиво Използване на Водните Ресурси на Република Македония

Представената документация за придобиване на научна и образователна степен
“Доктор” на докторанта на самостоятелна подготовка пом. ас. Трайче Митев
съответства на изискванията заложени в Закона за развитие на академичния състав и
Правилника за неговото прилагане.

Дисертационният труд се състои от 155 страници, в които се включват 67
таблици, 61 фигури, от които 15 карти, литературата съдържа 34 източника. Към
общата документация са приложени копия на две самостоятелни публикации на
докторанта, свързани с теоретичните и практико-приложните постановки на
изследването.

Разработката е структурирана в шест част. Първата част разглежда актуалността,
целта и задачите на представеното изследване. При аргументирането на актуалността
на работата авторът фокусира своето внимание върху проблемите на устойчивото
развитие като го обвързва с концепцията за екосистеми услуги и по-конкретно
екосистемните услуги осигурявани от пресни води и влиянието на антропогенната
дейност върху качеството на тези услуги. Ориентирането на тази концепция за
проучване на устойчивото използване на водните ресурси на територията на Република
Македония определено е оригинален подход и в координация с някои от налагащите се
тенденции в световните географски, екологични и икономически изследвания. Целта на
труда е да се анализира използването на водните ресурси от отделните стопански
сектори, да определи ключовите проблеми и да формулира определени препоръки към
правителството и секторните политики по отношение на устойчивото управление на
водните ресурси. За реализирането на тази цел са поставени шест задачи, като чрез
реализирането на трета, четвърта, пета и шеста задача се постига до голяма степен
изпълнението на зададената цел.

Втората част разглежда теоретико-методологичния подход на научната
разработка като основно място се отделя на концептуалния модел “Движеща сила-
Натиск – Състояние – Въздействие – Отговор”. Детайлно са представени методите за
анализ на изходната информация, многогодишни изменения на речния отток, речения
режим и вътрешногодишно разпределение. В по-малка степен, посредством точка три и
четири са засегнати характеристиките, свързани с изходната информация и изучеността
на проблема.

Третата част представя същинската част от изследването в дисертационния труд.
Акумулиран е голям по обем фактологически и статистически материал. Докторантът
развива основните положения в модела “Движеща сила – Натиск – Състояние –



Отговор” за водните ресурси на Република Македония. Интегрирани са различни по
своята същност информационни източници – климатични, хидроложки, демографски,
икономически, юридическа и др., което показва многоспектърното познание и
експертиза на автора. Добро впечатление прави работата на докторанта с дълги
статистически редици – при анализа на изменението на температурата на въздуха и
валежите, при анализа на демографските и урбанистични показатели, при анализа на
хидроложката информация и др. Работата в тази част предоставя възможност за по-
пространно и задълбочено развитие на точка 4.2. Екологичен минимум на речни отток
и точка 4.4. Интегрирано управление на водните ресурси.

Четвъртата част “Идентифициране на проблемите свързани с използването на
водните ресурси. Докторантът акцентира върху основните насоки на
водопотреблението в Република Македония – питейно-битово водоснабдяване,
напояване и индустрия, като дава своята оценка за степента и качеството на усвояване
на водните ресурси в страната. Направена е оценка, че има реални възможности за
подобряване на водоползването във всяка една от посочените области.

Петата част представя препоръки за оптимизирането на устойчивото използване
на водните ресурси. Авторът започва анализа с представяне на концептуалната рамка за
връзката между управлението на водните ресурси и отраслите, използващи вода. Тази
постановка е по-удачно да се включи в теоретичната част като по този начин още по-
силно ще изпъкне направената връзка между информацията във фигура 61 и таблици 66
и 67 на работата. Направените препоръки засягат различни аспекти на водоползването в
Република Македония – законодателни, управление на риска, мониторинг, качество на
водите и др. Тяхното прилагане при управлението на водните ресурси може бъде
полезен ход с реални икономически и екологични измерения на национално и
регионално ниво.

Шестата част представя заключението на дисертационния труд като са
синтезирани основните изводи от направеното изследване. Разработен и приложен за
условията на Република Македония е моделът “Движещи сили – Натиск – Състояние –
Въздействие – Отговор” по отношение на управлението на водните ресурси. Особено
ценни са изводите произтичащи от направените сценарии за климатични промени 2050
и 2100 г.и тяхното регионално измерение на територията на Република Македония.

При детайлното разглеждане на дисертационния труд се откриват някои
недостатъци, които бих желал автора да вземе под внимание в свои бъдещи научни
разработки

1. При представянето на концепцията за екосистемите услуги докторанта би
трябвало да се позове не само върху разработките на Abel et. аll (2003) и The UN
Millennium Ecosystem Assessment (2005), но и на други ключови автори. В голяма
степен това важи за трудовете на Costanza et all (1997), de Groot (2002) и Hawkins (2003).

2. Разботота предполага задълбочаване на анализа при точки 4.2. и 4.4 от част
три.

3. Част четвърта може да бъде значително по-подробно развита, тъй като за тази
задача има нужната информация в част трета.

4. Някои от фигурите и таблици трябва да бъдат подобрени с цел по-лесното им
разбиране.

5. Техническите грешки трябва да бъдат елиминирани, особено при представяне
на математическите формули.

6. Необходимо е прецизиране на пространствените модели както по отношение
на оформлението, така и по отношение на тяхната читаемост и  степен на
информативност.



Авторефератър съотвества на дисертационния труд и изключително подробно
представя научното съдържание на работа. Като пропуск може да се изтъкне липсата на
информация за публикации по дисертацията. В този си вид представеният автореферат
покрива необходимите изисквания.

В заключение мога да кажа, че независимо от направените критични бележки
представеният дисертационен труд има нужните научни качества по отношение на
теоретичните и практико-приложните показатели. Въз основа на това заключение мога
да препоръчам на Председателя на научното жури и неговите членове на присъдят на
пом. ас. Трайче Митев научната и образователна степен “доктор”.

22.06.2011 г. Изготвил становището:
гр. София                                        доц. д-р Георги Железов


