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Р Е Ц Е Н З И Я

на дисертационният труд за присъждане на научната и образователната степен
 „ Доктор”

Автор на дисертационния труд:
Трайче Бранко Митев – аспирант на самостоятелна подготовка при катедра

„Климатология, хидрология и геоморфология” на Геолого-географски факултет на СУ
„Св. Климент Охридски”

Тема на дисертацията:
„Устойчиво използване на водните ресурси на Република Македония” по

професионално направление „Науки за Земята”,
 шифър 01.08.06 „Хидрология на сушата и водните ресурси”

Рецензент:
 проф. дгн  Лука Делчев Зяпков

Дисертацията се състои от 150 страници текст, включително 68 бр. таблици, 61

бр. графични илюстрации /картосхеми, интегрални и кумулативни криви и др./ и

списък на използваната литература / 4 страници/.

Кратка биографична справка за кандидата

Трайче Митев е роден през 1980 г. в гр. Щип /Р. Македония/. Той завършва през

2003 г. висше образование по специалността „Инженеринг на околната

среда”/Университет „Св. Кирил и Методи” – гр. Скопие/, а по-късно и магистратура по

специалността „Планиране и мениджмънт на околната среда” в Германия.

След 2008 г. работи като помощник асистент в Университета „Гоце Делчев” – гр.

Щип. Декларира участие в много научни проекти и мероприятия.

Оценките на дисертацията ще изложа пунктуално, както следва:

І. Значимост и актуалност на изследванията.

Дисертацията  се профилира към актуална и практико -приложна тематика и

отговаря на поставената научно -образователна цел.

По същество изследванията върху екологосъобразното водоползуване са

първостепенно направление на световната стратегия за устойчиво развитие и се

провеждат приоритетно по международни и национални програми.

Разработките специално за Република .Македония са значими и актуални,

защото:

- водните ресурси на страната са ограничени и са териториално, многогодишно и

вътрешногодишно твърде неравномерно разпределени;
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- нарастват потребностите от водни ресурси и дефицита на водоизточници,

особено при засушавания и

- съществуват сериозни техногенни изменения  на хидроложките системи/ речни,

езерни, подземни/, които дестабилизират водните екосистеми и нарушават

естествените качества на водните обекти.

Освен това, в изследванията се третират комплексно както съвременни кризисни

проблеми, така и вероятните тенденции на процесите и алтернативите за тяхното

оптимизиране.

ІІ. Доколко кандидата познава теорията, методиката и научната литература

за устойчиво развитие

Докторантът проявява научни интереси и качества за творческа дейност.

Проличава и неговата общо научна, геоекологична и географска подготовка,

необходима за дисертацията. Това се потвърждава най-напред от направените

интерпретации/ разделІ/ върху същността на концепцията за устойчиво развитие/

принципи, доктрини и др./ и нейното фундаментално и приложно значение.

В тази връзка са дискутирани и някой от известните в европейската практика

концептуални рамки и оптимални структурни варианти на модела/ раздел ІІ/.

Творческите възможности на кандидата обаче, са изразени особено при

аналитичните оценки на индикаторите и при разкриване на кризисните процеси в

Република Македония, които нарушават балансираното водоползване.

Освен това, кандидата използва няколко десетки  литературни източници на

световни и европейски организации и публикации на македонски държавни

институции планове, справочници и др./ и на известни специалисти.

ІІІ. Какви подходи, методи и информация използва докторанта

Теоретико -методическите обобщения/ раздел ІІ, стр. 7-21/, са направени

принципно по-известната литература за устойчиво развитие, но са изложени и

собствени схващания/ подход, моделни схеми и др./ специално за водоползването.

По-конкретно, са обсъдени варианти на структурни модели за оценка на

устойчивото развитие и се възприема четири блокова моделна рамка/ Д-Н-С-О/ и

съответствуващи четири категории индикатори. В този порядък се класифицират

няколко типове и категории оценъчни показатели и се подчертават най-подходящи

критерии за тяхната ефективност. Освен това, изследванията са обосновани

методически и защото, са използват утвърдени методи за обработка на изходната

информация /напр. за представителност на параметри, за колебанията и трендовете

на индикаторите и др./.
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Също така, значителни са усилията на докторанта и за осигуряването и

систематизацията на разнородна национална и регионална информация /вкл.

хидроклиматична, демографска, стопанска, екологична и др./. Правилно са

приложени и оперативните стандартни формати и терминологични апарати на

Евростат /вкл. показатели, индекси и др./, които са възприети за анализиране и

прецизиране на информацията.

ІV. Структура на съдържанието, основни резултати и постижения

Най-големи структурни раздели на дисертацията са теоретичната обосновка на

модела /раздел ІІ/ и особено оценките на избраните индикатори/ раздел ІІІ/, които

обхващат 86% от съдържанието. Индикаторите/ общо 19 бр./ се разглеждат

диференцирано и последователно по блоковете на модела /Д-Н-С-О/ и разкриват

причинно-следствените процеси във функционирането на природните и обществени

системи. По-нататък изхождайки от намаляващите потенциални водни ресурси и

планираните потребности се мотивират най-сложните национални проблеми на

Р.Македония /раздел ІV/ и се предлагат препоръки за тяхното преодоляване/ раздел

V/. Тези проблеми според прогнозите за етап 2020 г., когато под въздействието и на

климатичните промени, се задълбочават и ще предизвикват по-сериозни

последствия за поливното земеделие и питейно битовото водоснабдяване.

По-конкретно, какви са по-съществените резултати и постижения?

1. Въз основа принципите на теорията за устойчивото развитие се обосновава и

разработва практически концептуален модел за устойчиво използване на

водните ресурси на Р. Македония.

Неговите уникални предимства са взаимосвързаните оценки на природните и

обществени процеси на водното стопанство в причинно-следствен порядък и на

съответните екологични последствия за околната среда.

2. Съобразно структурата на модела са определени и анализирани 19 бр.

количествени и качествени индикатори /хидроклиматични, демографски,

икономически и екологични/, които изясняват състоянието и развитието на

водостопанската система на Р. Македония.

В тази връзка безспорни постижения са напр.:

 Оценките на потенциалните водни и климатични ресурси и техните

тенденции;

 Анализите на антропогенните фактори /вкл. демографски, стопански,

технологични и др./ за развитие на потребностите от водни маси;

 Установените несъответствия/ кризисни процеси/ между наличните

естествени водни източници и обществените потребности от свежи водни
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маси, особено за напоителните и селищните водоснабдителни системи

при засушаване;

 Прогнозните оценки на вероятните проблеми във водоползването за етап

2020 г., вследствие на климатичните промени.

3. Други ценни резултати са предложените мероприятия за усъвършенстване на

управлението на водните ресурси /вкл. нормативна уредба, мониторинг,

отговорност на институциите, интегрирано басейново управление,

рехабилитация на инфраструктура и др./.

Общо резултатите, освен фундаментално, имат и голямо приложно значение за

Република Македония., но представляват интерес и за българските специалисти

по управление на водните ресурси.

Някой от получените резултати са изложени в 2 публикации и са

приложени към документацията на кандидата.

Научните приноси по-същество са отразени от докторанта.

V. Критични бележки и препоръки

По-важни са:

1. Допуснати са някой подробни описания на методи, които са излишни /стр. 22-

28/;

2. Няма никаква информация за екстремални/ рискови/ хидроклиматични и

метеорологични събития, които предизвикват и катастрофалния натиск върху

водните обекти и околната среда;

3. Липсват обобщени оценки за елементите на водния баланс /по-равенството:

валежи –изпарение = речен отток/ при различна водност, които са общоприети

водноресурсни индекси за страните в Европа.

4. В заключението са направени потвърдени обяснения вместо синтезирано

изложение на получените резултати.

5. Описаната библиография не отговаря на общоприетите изисквания.

Заключение

Въз основа на направените оценки и констатации и по-конкретно:

- за разработените взаимосвързани оценки на природните и обществени фактори

на водното стопанство и на екологичните последствия в причинно-следствен

порядък и

- за подчертаните положителни резултати и постижения при диагнозните и

прогнозните анализи за развитието на устойчиво водоползване в Република

Македония, препоръчвам на почитаемото жури да присъди на Трайче Бранко
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Митев, научната и образователна степен „доктор” по научно направление

„Науки за Земята”, специалност Хидрология на сушата и водните ресурси”.

23.06.2011 г.                                Проф.дгн. Лука Зяпков


