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1. Информация за дисертаита 
Кандидатът доц. д-р Гергана Стоянова Костадинова завършва Висшият Институт по 
Зоотехника и Ветеринарна Медицина, гр. Стара Загора през 1994 г. като Инженер по 
Животновъдство (сега Зоонинженер), Диплом Серия СЗ № 002027. Получава ОНС „Доктор-
в научна специалност 02.22.01. Екология и опазване на екосистемите при Аграрен факултет на 
1 ракийски университет - Стара Загора през 2003 г., след защита на дисертация на тема: 
"Проучване въздействието на екотехнически системи за производство на краве мляко върху 
околйат® среда". Преминава през асистент (1997 г.), ст.асистент (2000 г.), гл. асистент (2003 
г. -007 г.) по Екология и опазване на екосистемите в катедра „Приложна екология и 
зоохигиени" към ТРУ-Ст.Загора, а през 2007 г. придобива АД 'Доцент' по Екология и 
опазване на екосистемите, Диплом № 29364. Притежава организаторски опит, придобит като 
ръководител на секцията по Приложна екология към катедра „Приложна екология и 
зоохигиена" и член на научната комисия по „Екология", както и опит в управлението на екипи 
и проекти, придобит от работа по университетски, национални и международни проекти, и 
ръководство на докторанти. Съавтор е в учебници, ръководства и наръчници, член па Съюза 
на учените в България, клон Стара Загора, Съюза на зооинженерите в България и Балканската 
асоциация но опазване на околната среда. 

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд 
• Структура, обем 

Дисертационният труд е структуриран в 356 страници, по съответните раздели, като е 
представен и списък на публикации на автора (общо 12 бр.), във връзка с дисертацията, ог 
които 7) самостоятелни, 6 като водещ автор и 8 в международни издания. От представената 
информация е видно, че кандидатът изпълнява изискванията на Чл.5 ал, (4) и ал, (5) на 
Приложение 8.1. на ПРАС на ТРУ-Ст.Загора. Материалът е обемен, но много добре 



систематизиран, написан в добре издържан научен стил, разделите следват логическа 
последователност* онагледен е добре с 67 таблици и 68 фигури. 

* Оценка за: актуалност на темата; целта; задачите; обекта; предмета; основната 
теза на дисертационния труд 

Представеният проект разглежда един актуален научен проблем, свързан с опазване 
качеството на водните ресурси в България, с цел тяхното устойчиво потребление и ползване. 
Дисертационна работа допълва с нови данни съществуващите проучвания относно качеството 
на повърхностните води в определени райони на страната. 
11елта и задачите на изследването са формулирани конкретно и съобразно аргументацията и 
необходимостта от подобно изследване. Особено достойнсто е поставената задача за 
разработване на нов комплексен модел за едновременни проучвания и неговото практическо 
тестване на територията на определен басейн за управление (Източнобеломорски район). 
Елементите на модела са тествани систематично чрез изследване и оценка на качеството на 
качеството на природни (повърхностни и подземни) води от различни водни тела (реки, езера, 
кладенци) и на отпадъчни води от пречиствателни станции в населени места и животновъдни 
обекти, с оглед комплексното им екологосъобразно използване на регионално равнище, като 
елемент от реализиране на Националната стратегия за управление и развитие на водния 
сектор. 

* Оценка за степента на познаване на научната литература и изследваната в 
дисертационния труд проблематика. 

Литературният обзор прави обстоен преглед на характеристиките на водите, многобройни 
класификации на замърсителите на водите, извършавани по различни признаци н показатели. 
Рефсрират се също нормативните документи на ЕС и съответно България за различните 
типове води, което опеределя и рамката на научните изследвания. Впечатление прави 
обстойният списък на цитираната литература, като в него са посочени посочени 40! 
източника (156 [(а кирилица и 245 на латиница), което показва много добра осведоменост по 
научната тематика. Много подробно и аргументирано е анализирана събраната обширна 
научна информация по тематиката, което рефлектира в стегната и логична 'Аргументация за 
научното изследване', която е добре формулирана, и насочва към целите и методиката, която 
кандидатът използва в последствие. Достойнство е не само фокусът върху получаването на 
нова комплексна информация на базата на комплексни изследвания, свързани с определянето 
на екологичния статус на природните води. Обърнато е внимание и на новите подходи и 
изисквания към мониторинга на природните (повърхностни и подземни) води и определянето 
на тяхното качество според Европейските нормативи и изисквания. Стремежът на 
изследванията е да се даде оценка на целия комплекс от замърсяващи вещества в речните 
води (а не на отделни замърсяващи вещества), чрез който се цели да се получи по-ясна 
представа за жизнеспособността на водния обект и ефекта от определени антропогенни 
въздействия върху водните екосистеми. Изследването обхваща и определени типове 
повърхностните водни тела за всяка категория повърхностни води, както и специфичните 
ре фереитни условия за всеки тип повърхностни водни тела. Предоставени са актуални данни 
от последните 1 до 4 години за качеството на повърхностни, подпочвени и отпадъчни води по 
референтните показатели. Избраният Източнобеломорски район е актуален, поради 
уязвимостта на водите от замърсявания от разнородни антропогенни източници -
промишленост, енергетика, интензивно селско стопанство, урбанизирани територии и др., и 
недостига на осъвременени данни от по-системни изследвания за водните тела, извън мрежата 
на националния мониторинг, които са значими за регионалните агроекосистеми. 

% Оценка на получените научни и научно-приложни резултати 
• Научни и/или научно-приложни резултати, постигнати в дисертационния труд 



В раздел „Резултати и обсъждане" се представят прецизно и последователно получените 
резултати от мониторинга на качеството на водите, извършен в рамките на 3 научно-
изследователски проекта. Демонстрира се ясен научен подход и умения, както при извеждане 
на изследователската работа, така и при обработка и анализ на получените резултати. Авторът 
се е еъбразил с предварително направените препоръки при обсъждане на проекта за 
дисертационен труд. Резултатите са разгледани и анализирани в същата последователност, 
гака както са подередени задачите за постигане на целта, което улеснява проследяването на 
отделните етапи от проучването и степента на тяхното изпълнение. 

A) Предложеният 'Модел за комплексна екологична оценка на антропогенно 
формираните кръговрати на водата в агроценозите и селищните агломерации на регионално 
равнище (Източнобеломорски район)' е целесъобразен, базиран е на принципите на системния 
анализ и отразява промените във подходите към изследванията - комплексност и 
регионалност, при интегрирана оценка за качеството на водите, с оглед тяхното 
во до потребление. Вследствие на правилно подбраните блокове и елементи, моделът може да 
бъде предложен за комплексна оценка и на други регионални басейни в страната и чужбина. 

Б) Качеството на повърхностни води (реки, язовири) от водосборите на р. Тунджа и р. 
Марица, мо физико-химични и микробиологични показатели, в избрани пунктове за мониторинг; 
извън системата на Националната мрежа за моторинг, е категоризирано систематично като 
природен ресурс и източници за напояване на земеделски култури и поене на селскостопански 
животни, 

B) Извършена е екологична и агроекологичната оценка на проучвани подземни води 
от водни тела - кладенци в населени места и кладенци в животновъдни ферми, за 
определянето им като природен ресурс и като ресурс за поене на селскостопански животни. 

Г) Извършена е екологичната и агроекологичната оценка на отпадъчните води от 
пречиствателни съоръжения на проучвана свинеферма (отпадъчни води от свинефермата 
и от пипащата и цех за месопреработка) и отпадъчни води от ГПСОВ. 
Резултатите са представени в лесни за възприемане таблици, в които се посочват стойностите 
по пунктове за мониторинг. В повечето случаи са обяснени и аргументирани убедително 
Получените резултати и установени зависимости. Направено е и кратко обсъждане на 
получените данни след тяхното представяне. Направеният сравнителен анализ с данни и 
заключения от други иследвания в страната, засилват значението на собствено получените 
резултати, като проличава големият опит на кандидата за задълбочена интерпретация на 
установените научни факти. 
Авторът умело използва възможностите на статистическите анализи, за да разкрие оше още 
по-отчетливо влиянието на факторите „пункт" и „месец", върху изменението на определени 
физикохимични показатели на повърхностните води на реките Тунджа, Бедечка и Сазлийка, и 
на язовирите „Чирпан", „Зетьово" и „Малък Юрт" Интерпретират се установените 
зависимости, както и ролята на местоположението на пункта, респективно на заустваните 
около него отпадъчни води върху формирането на нивата на замърсителите във водите. При 
подземните води (кладенци в населени места), още по-категорично потвърждават ролята на 
фактора „пункт", респективно на замърсяването на подземните води около него, върху нивата 
на изследваните замърсители. 

* Оценка на използваната методология 

Използвани са редица утвърдени и съвременни методи на изследване, правилно подбрани и 
адекватно приложени за постигане на поставената цел и решаване на изследователските 
задачи. Физико-химичните, микробиологичните и органолептични анализи са извършени 
според изискванията на БДС 180 и съществуващата държавна нормативна уредба. 



регламентираща подходите за оценка на качеството на водите, за съответните групи 
изследвани показатели. 

За по-голяма яснота и сравняемост между водните тела на регионален принцип, в самото 
начало на т.4.1.1 би било добре да се представи и схема (карта) на обектите, както са 
представени по Задачи съответно 1. Повърхностни води, 2. Подземни води от кладенци, и 3. 
Пречистени отпадъчни води от ПСОВ. Това би подпомогнало онагледяването на 'Рамката за 
комплексен подход и изследване' 

Според мен е малко информацията за дейностите в прилежащите зони около пунктовете за 
мониторинг на повърхностните водните тела (реки и язовири), от които са вземани пробите, 
защото в много от случаите се цитират дифузните източници на замърсяване и основно 
земеделските площи, като основна причина за наблюдаваните отклонения от нормите, и ее 
налага информация от какво естество са те в един п-продължителен 5-10 годишен период. 

Авторът прави препратка с изводите от други проучвания, за да потвърди или отхвърли 
научните хипотези при обсъждането на получените резултати и причините за тях. По този 
начин сс компенсира липсата на 2-3 годишни повторения на пробонабиранията и анализите от 
едни и същи Пунктове за Мониторинг. Според мен, би било полезно авторът да препоръча в 
Модела на комплексните проучвания и оценка да бъде спазено изискването за повторения на 
анализите в поне 2 годишен период и еднаквост по отношение на годината па изследване, 
както и изравненост на броя пробонабирания от пункт, защото тук определена роля изиграват 
климатичните условия в съответната година. На базата на подобни повторения може да ее 
приложи и многофакторния статистически анализ за изясняване въздействието на отделни 
фактори върху качеството на водите. 

Едно от достойнствата на дисертацията (като ползен инструмент за релевантни изводи и 
дискусия) е използването на 'Принципен компонентен анализ (РСА)' на данните за 
изследваните физикохимичните показатели на изследваните водни тела - реки: Тунджа. 
Бедечка, Сазлийка и Марица; язовири „Чирпан", „Зетьово" и „Малък Юрт"; кладенци в 
населени места, използвани при оценката им като ресурс за напояване. Този ценен и модерен 
РСА метод може да се предложи като унифициран и пригоден за приложение инструмент за 
оценка на качеството и на други водни тела, както и за научен подход, генериращ приложни 
препоръки за земеделските производители (като напр. изводите на качеството на водите по 
сезони). 

« Оценка на изпълнението на поставените задачи и постигането на целта ни 
дисертационния труд 

Всички поставени научни задачи, упоменати в раздел 3. 'Цели на изследването', са изпълнени 
в своята пълнота и до степен, която се определя от възможностите на автора и колективите, 
извършили оценката на качеството на водите. Изводите са за добре представени и групирани 
в 5 основни и 16 към основните, което е свързано с многоаспектният характер на 
Изследванията. Изводите добре синтезират оценките за качеството на водите по типове волни 
тела. и според тяхната пригодност като природен ресурс, за напояване на агроекосистеми и 
водопой на селскостопански животни в съответствие с действащите национални и Европейски 
нормативни документи. Стегнато са представени изводите от двуфакторния статистически 
анализ, РСА анализа и регресионни връзки между органични и минерални вещества в 
повърхностните води. В същото време, много от изводите потвърждават констатациите на 
резултатите от изследванията (точка 5.6 Обобщение). Те биха могли да се обединят, с цел 
дискусия по-скоро върху причините, които довеждат до тези резултати и тяхната важност за 
екологичната оценка, което ще обуслови и насоките за бъдещи изследвания. 

Оценка на препоръките за практиката 



Направени са 11 конкретни препоръки за практиката. Те са правилно целенасочени и 
изпълними - касаят както прилагане на изводите и резултатите за подобряване упвлението па 
водите, вкл. използването на подобна едновременна комплексна оценка като индикатор на 
замърсяванията, така и определят насоките за бъдещи изследвания но темата, прилагане на 
разработения научен труд като модел за последващи проучвания на различни категории води 
и за водни тела в пунктове, изван системата на националния мониторинг на водите, използват 
за напояване или за питейни цели в животно-въдството, за детайлно установяване на 
източниците на замърсяване, миграцията и поведението на замърсителите, както и 
мониториране на процесите, свързани с подобряване качеството на водите. Ценни са и 
препоръките относно възможността за използване (след адаптиране) на разработеният от 
дисертацията модел от компетентните Министерства за синхронизиране на нормативните 
документи по управление и качество на водите, използвани за различни цели, както и 
използване на модела при обучение на студенти и специалисти от практиката. 

4, Оценка на научните и научно-приложни приноси 
Приложената справка за приносите на дисертацията - общо 16, е обективна. Тя се се основава 
на научнообоснованите резултати от изследванията и съответните изводи. Ясно са 
разграничени новите научни факти (приноси с оригинален характер, както и тези с научно-
приложен и научно-методичен характер. По моя преценка, по-важните приноси на 
дисертационния труд са следните: 
1. Разработен и приложен е модел за едновременни комплексни проучвания и определяне па 
екологичния статус на природни (повърхностни и подземни) и отпадъчни води, който дава 
възможност да се организират знанията за обекта на проучването по начин, позволяващ да сс 
избере подходяща стратегия и методология за 
решаване на научни хипотези, за екологосъобразно използване водите на регионално 
равнище, като елемент от Националната стратегия за управление и развитие на водния 
сектор. Принос с оригинален и методичен характер. 
2. Проучено е качеството на природни (повърхностни и подземни) и отпадъчни (от ГПСОВ и 
пречис твателни съоръжениая в животновъдни обекти) води от един и същи регион, по 
основни органолептични, физико-химични и микробиологични показатели, и е извършена 
Комплексната оценка в три насоки: като природен ресурс (повърхностни и подземни воли), 
ресурс за напояване (повърхностни и отпадъчни води) и ресурс за поене на селскостопански 
животни (повърхностни и подземни води), в съответствие с изискванията на Рамковата 
директива за водите 2000/60/ЕС и националното екологично законодателство, и са определени 
възможност ите за използването им в агроекосистемите. Установено е влиянието на факторите 
пункт" и „месец" при формиране на концентрациите на физикохимичните показатели и 

минералния състав на повърхностни и подземни води. Принос с оригинален и приложен 
характер. 
3* Създадена е експериментална база-данни по 4 органолептични (вкус, мирис, 
ирозрачност/мьтност, цвят), 28 физикохимични (температура, рН, електропроводимост, 
разтворен кислород, обща твърдост, Са, М§, К, азот-амониев/ амониеви йони, азот-
нитритен/нитрити, азот-нитратен/нитрати, сулфати, фосфати, хлориди, ХГ1К, БНК5, 
неразтворени вещества, Мп, Ре, Си, 2п, РЬ, N1, СМ. Сг/У1/) и 5 микробиологични (микробно 
число, брой коли форми, общ коли-титьр, Е, со//-титър, чревни патогенни микроорганизми 
сал молели, ентерококи) показателя, за природни и отпадъчни води, за мониторингови 
пунктове, извън системата на Националната мрежа за мониторинг на водите. Принос с 
оригинален и приложен характер. 
4. Установени са причините, детерминиращи качеството на водите на повърхностните водни 
тела: реки - Тунджа, от яз. „Копринка" до яз. „Жребчево", Сазлийка след 1р. Гълъбово, 
Марица при гр. Белово и с. Мирово, Област Стара Загора; язовири -„Чирпан", „Зетьово" и 
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„Малък Юрт", Община Чирпан, свързани антропогенни въздействия, което е основа за 
препоръки за по-нататъшното им опазване и управление. Принос с елементи на 
оригиналност, който обогатява съществуващите знания. 
5. Разкрити са причините, детерминиращи водите на подземните водни тела (кладенци) в клас 
„лошо" химично състояние: за кладенците в населени места - нитрати, фосфати и отчасти 
обща твърдост, Са и 2п; за кладенците в животновъдни ферми - нитрати, поради 
антропогенен натиск (дифузни замърсявания от органични торове, складиране върху земата 
на територията на фермите и от земеделски площи, третирани с минерални/азотни, фосфорни/ 
и органични торове), от значение за разработване на научнообосновани подходи за постигане 
на „Ообро екологично състояние" на тези водни тела. Принос с елементи па оригиналност, 
които обогатява 
съществуващите знания. 
6. За първи път в страната е направена оценка на качеството на повърхностни (4 реки и 3 
язовира) н на отпадъчни води (две ГПСОВ), по физикохимични и санитарно-хигиенни 
показатели (обтц коли-титър, Е. со/г-титър, чревни патогенни микроорганизми - салмонели, 
снгерококи), като ресурс за напояване на земеделски култури, е определяне на рисковите 
замърсители (Е. СоН салмонели, ентерококи, и в отделни случаи азот-амониев, фосфати и 
неразтворени вещества) и условията, при които тези води могат да се използват. Принос с 
оригинален и приложен характер. 
7. Доказано е, че съществува риск за вторично замърсяване на водите (предимно с 
микроорганизми), добивани от собствени водоизточници в животновъдни ферми, по 
водопреносната мрежа от водохващането до поилките в производствените сгради, което 
налага осъществяването на периодичен мониторинг в тези два пункта. 
Принос с научно-приложен характер. 

Комплексната оценка на качеството на изследваните повърхностни, подземни и отпадъчни 
води по различни, разкрива несъответствия и липса на синхронизация на законови наредби, 
по отношение на: норми и използвани мерни единици за едни и същи показатели, както и 
регламентиране на различни показатели за характеризиране на санитарно-хигиенното 
състояние на типове води и др., създаващо затруднение при тяхното едновременно прилагане 
и интрепретиране. Обосновава се и нуждата от регламентирани изисквания към качеството на 
води те за поене на селскостопански животни. Принос с научно-методичен характер. 

5. Оценка на публикациите по дисертацията 
Представените материали по процедурата покриват всички наукометрични критерии на АФ 
при ТрУ за придобиване на научната степен 'доктор на селскостопанските науки' (Прил. 8.1 
на ПРАСТрУ); Общ брой публикации - 12 (при изискващи се 10); самостоятелни 3 (3); каго 
водещ автор - 7 (3); в международни издания - 10 (4); цитирания - 40 (30) на общо 20 статии, 
от български автори 31 и от чуждестранни автори 9, в т.ч. в списания с импакт-фактор в т.ч. и 
у нас с общ импакт-фактор от 7.421. Представените публикации имат изискваните качества за 
научни трудове, публикувани са в реномирани международни и български издания като И а/ег 
ап4 Етчгоптеп/а! МитаI и МитаI о/ ВЩкап Есо1о§у, както и в ЛугжиНига! ЩВгсе ти! 
ТесИпщСщу и Ви!§агкт МитаI о/ А^псикига! Зсгепсе, и разглеждат въпроси във връзка с 
темата на дисертацията. 
Личният принос на автора при разработване на дисертационния труд и па публикациите, 
свързани с него, е много добре подчертан и убедително представен. Този извод се 
потвърждава от водещата позиция на автора в публикациите, свързани с дисертацията (в 8 от 
общо 12 публикации), от участието на дисертанта в национални и международни проекти по 
тематиката на дисертацията (общо 7 при изискуеми 5) и от представянето на резултатите на 
авторитетни международни форуми (общо 15 при изискуеми 5). 
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6. Оценка на авторефсрата 
«рефератът с изготъен съгласно изискванията и коректно и в достатъчна степен представя 

« . < • • • • > и н ф о р м а ц и я за целите и същността на изследването, получените резултати, извали, 
преносите, които сс предоставят с него, и публикациите във връзка с разработвана!а тема. 

7. Критични бележки, препоръки и въпроси 
Като критична бележка мога да посоча, че достоверните разлики в стойностите на отделните 
нокачатсли по пунктове (Табл.12, Фиг.П, Табл. 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 31, 33) не са 
посочени за всички, а само за някои от тях. Макар, че е очевидна статистически значимата 
разлика в стойностите на някои показатели (напр. нитритен и нитратен азот), тяхното 
• пате би аргументирало по-добре установените зависимости. Пропускът не е съществен 
и •«•.. ' ависи мост и могат да се изчислят и на по-късен етап. 

в рто проявява и самокритичност по отношение на ограниченост на изследванията (напр 
" ( ( азлийкл), но и дава насока на нуждата от допълнителни мониторингови изследвания. 
л< -а' и направени органичен брой пробовземания и анализи през годината (средно по 4 за 
пум.-кт) в някои случаи (напр. за Сг/У1/у и Сс/) неравномерно разпределени във времето (без 
всички сезони), при което не е изключено, част от получените екстремни стойности 
>:<1*-. ч</то единични) да имат случаен характер, и следователно, да не отразяват напълно 

к чю състояние па изследваните води на реката\ 
Въпреки »ези бележки (които са свързани и с методологията на изследване), считам, че 
до*: гоннетво на дисертацията е представената глава 'Многофакторен и принципен 
••дммпонентен анализ на повърхностните и подземните води по изследваните физикохимични 
г г п.тгсли\ Това предполага и бъдещо използване на уменията на автора да прилага модерни 

•и и етически методи за анализ при подобни комплексни проучвания върху относително 
• ? басейн за управление, изследването и оценката на голям набор от показатели *а 
» к ! !юю на повърхностни и на подземи води от различни водни тела (реки, езера, 

ччл и п както и на отпадъчни води от пречиствателни станции в населени места и 
.< ищ-п новъдии обекти. 

Н, Заключение 
Гал жданият дисертационен труд е актуален, об1нирен, многоаспектен, задълбочен и 
мс годически издържан. Гой е написан представен в издържан научен стил, резултатите са 
шл'П! >прани професионално и задълбочено. Използваният комплексен подход, изводите, 

. ; . иге и приносите на. дисертацията са значими за науката и практиката. Публикациите 
•••:.«» ьрь ;ка с дисертацията са представени на международни форуми и в авторитетни научни 

и '•«.;• •<ли. На база на личния принос на кандидата в разработване и извеждане на 
ищионния труд, кандидатът е с ясно изграден профил на утвърден учен с принос към 

нро;, ването на екологичните аспекти на екосистемите. Покрити са всички изисквания и 
ла/ко мегри чии критерии на АФ при ТрУ за придобиване на научната степен 'доктор на 
селскостопанските науки1 (Прил. 8.1 на ПРАСТрУ). Това ми дава основание да дам висока 
по нож; и сина оценка на дисертацията и да предложа на уважаемите членове на Научното 
жури по процедурата да присъди научното звание 'Доктор на науките' на авторът на 
<жлгр> лпиошшя труд доц. д-р Гергана Стоянова Костадинова по научната специалност 

1-лсн.тогии и опазване на екосистемите, област на висше образование 4. Природни науки, 
математика и информатика, професионално направление 4.3 Биоло! 

I р. Пловдив, 02 Анрил 2015 г Подпис: 

/Проф. Д-р Владислав Попов/ 

огЦчески на\ ки. 
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