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СТАНОВИЩЕ

за дисертационния труд на тема:
„УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ НА РЕПУБЛИКА

МАКЕДОНИЯ”

на  помощник асистент Трайче Митев,
 Университет “Гоце Делчев”, гр. 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:

на
доц. д-р Даниела Славчева Златунова- научен консултант на докторанта

СУ „Св. Климент Охридски”,
Геолого-географски факултет,

Катедра „Климатология, хидрология и  геоморфология”

Обща информация

Докторантът Трайче Митев, работи като помощник асистент в Университета

„Гоце Делчев” в гр. Щип. Завършва висше образование по специалността

„Инженеринг на околната среда”/Университет „Св. Кирил и Методи” – гр. Скопие/ и

магистърска програма по специалността „Планиране и мениджмънт на околната

среда” в Германия.

Повече от две години работи върху дисертационния си труд. Усилията му бяха

насочени основно към събиране, обработване и интерпретиране на разнородна

информация, свързана с формирането, използването и опазването на водните

ресурси на Република Македония По време на нашата съвместна работа Трайче

Митев показа изключителна осведоменост и компетентност по проблемите на

околната среда на Република Македония, включително и за водните ресурси,

голяма работоспособност и умения за обобщаване и анализиране на

информацията свързана със състоянието на водните ресурси.

Становището ми по отношение актуалността на темата, приложения методичен

подход и основните резултати е следното:

Актуалност на темата
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Устойчивото развитие е голямо предизвикателство за съвременното
общество,  и основна цел на ЕС, залегнала във всички официални документи
на съюза от 1997 г. до днес.

Европейската стратегия за устойчиво развитие, 2006 г. начертава пътя  за
това как ЕС по-ефективно ще отговори на предизвикателствата на
устойчивото развитие. Стратегията за устойчиво развитие потвърждава
общата цел за постигане на непрекъснато подобряване на качеството на
живот на гражданите и благосъстоянието на Земята за настоящите и
бъдещите поколения чрез устойчиви общности, които управляват и използват
ресурсите ефективно и иновативния потенциал на икономиката за да се
гарантира просперитет, опазване на околната среда и социално сближаване.

Една от целите на стратегията, свързана с околната среда е „да се подобри
управлението и да се избегне прекомерната експлоатация на природните
ресурси, като се признава стойността на екосистемните услуги”.

В този момент, когато светът е изправен пред финансова криза и глобална
рецесия, както и продоволствена криза, задаващата се енергийна криза и
климатичните промени, а Република Македония е изправена пред
предизвикателството да изпълни изискванията на ЕС за присъединяване към
съюза, повече от всякога е важно да има една последователна и дългосрочна
визия за бъдещото развитие на страната и състоянието на нейната околна
среда, включително водните й ресурси.

В този смисъл избраната от докторанта тема на дисертация ” Устойчиво
използване на водните ресурси на Република Македония”  звучи
изключително съвременно и напълно в контекста на европейската политика
по отношение на околната среда.

Методичен подход

Измерването на прогреса към устойчиво развитие се явява неразделна
част от Европейската стратегия за околна среда. Подходът, който се
използва за това се основава на система от индикатори за устойчиво
развитие.

Развитието на индикаторния подход за измерване на напредъка към
устойчиво развитие има дълга история и прилагането ме е свързано с много
проблеми. Редица европейски организации /Евростат, Европейска агенция за
околна среда и др./ го използват за да очертаят прогреса и ключовите
предизвикателства в прилагането на  Европейската стратегия за устойчиво
развитие в областта на околната среда.

Основният проблем свързан с прилагането на индикаторния подход за
измерване на прогреса към устойчиво развитие е свързан с официалната
информация за състоянието на околната среда. Безспорно безпристрастната
и обективна статистическа информация е от съществено значение за
осигуряване прозрачност и откритост по проблемите свързани с околната
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среда и за разработването, изпълнението, мониторинг и оценка на
политиките на ЕС свързани с околната среда.

Докторантът Трайче Митев прилага в дисертацията си много успешно
този европейски подход. Прилагайки модела „Движещи сили- Натиск-
Състояние – Въздействие – Отговор”, докторантът, демонстрира много добро
познаване на съвременните методични подходи за оценка прогреса към
устойчиво развитие, което му позволява да обоснове концептуална рамка на
модела и индикатори, конкретно за оценка на устойчивото използване на
водните ресурси. Разработените от дисертанта 19 индикатори за основните
категории на модела се основават на официалната статистическа
информация в страната. Определено считам, че така обоснованите
индикатори са напълно достатъчни за решаване на поставената цел и задачи
в дисертацията и съответстват напълно на разбирането, че измерването на
прогреса в развитието не трябва да се извършва чрез много голям брой
индикатори, което би затруднило изключително много проследяването на
връзката между формирането, използването и управлението на водните
ресурси.

Прилагането на индикаторния подход при оценка на устойчивото
използване на водните ресурси на република Македония ни дава една
статистическа картина на напредъка на страната към постигане на целите и
задачите на европейската стратегия за устойчиво развитие. В този смисъл
оценката на водните ресурси на страната излиза извън рамките на
класическия хидроложки анализ. Въпреки това докторанта познава и  прилага
много добре и класическите методи за анализ на водните ресурси. Това му
позволява да направи оценка на водните ресурси на страната, да оцени
техните количествени изменения в резултат на антропогенната дейност и
климатичните промени, да посочи основните режимни характеристики на
речния отток и т.н.

Основни резултати

Основните резултати в дисертацията са свързани с разработените
индикатори за устойчиво развитие на водните ресурси на страната.
Обработената разнородна статистическата информация, предоставена във
вид на графики и определените тенденции илюстрират редица въпроси
свързани с устойчивото използване на водните ресурси на страната
Разработените индикатори за устойчиво използване на водните ресурси,
предоставят относителна оценка на това дали Република Македония се
движи в правилната посока и с достатъчно темпо, с оглед на целите и
задачите, определени в Европейската стратегия за устойчиво развитие.

В този смисъл резултатите имат и изключително практическо значение,
тъй като те ще допринесат за повишаване на информираността, както на
обществеността, така и  на институциите отговорни за управление на водите
в страната, за възможните предизвикателства свързани с водните ресурси
пред които те са изправени.
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Заключение

Като имам предвид казаното по-горе, че темата на дисертационния
труд е изключително актуална, че за постигането на целта и задачите,
поставени в дисертационния труд се прилага съвременен европейски
подход и че получените резултати имат както научна, така и голяма
практическа стойност, предлагам на уважаемото жури да присъди на
Трайче  Митев научно-образователната степен „Доктор”.

26.06.2011 г.

Доц.д-р Даниела Златунова


