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I. Кратко представяне на кандидатката. 
Анита Боянова Стоева е родена на 07.11.1973 г. в гр. Кюстендил. 

Завършила е висше образование във Висшия селскостопански институт в 
Пловдив, с бакалавърска и магистърска степен по специалността Лозаро-
градинарство през 1996 г. През 2012 г. работи в Община Кюстендил като 
младши експерт, а от 2014 г. е редовен докторант към Института по земеделие 
в Кюстендил. От 01.07.2016 г. до настоящия момент е асистент и задочен 
докторант към Института по земеделие в Кюстендил. Завършила е курсове по 
английски език, ниво В1 и по испански език към Школата по чужди езици 
към ССА - гр. София. Преминала е курс на обучение по „Компютърна 
грамотност и текстообработка", в т. ч. работа с Word, Excel, Power Point, 
Internet и др. Била е на специализации в Аграрния университет в Пловдив в 
продължение на две седмици през 2014 г., а също и в София във връзка с 
„Приложение на статистическите методи в научните изследвания". 

II. Актуалност на проблема. 
Селекцията на нови черешови сортове и изпитването им съвместно с 
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интродуцирани и разпространени в практиката сортове е перманентна задача за 
много научни колективи по света, в т. ч. и за този от Института по 
Земеделие в Кюстендил. Като имам на предвид, че в предложения ми за 
рецензиране дисертационен труд са представени резултати от изпитване 
на интродуцирани черешови сортове и новосъздадени такива елити, 
считам, че темата му е особенно актуална. 

Ш. Цел и задачи на изследването. 
Целта на изследването е да се изпитат, както отбрани (в предходни 

етапи) елити (общо 3 на брой), така и интродуцираните сортове Победа 
Кримска, Вега, Мерчант и Трагана Едесис и всички те да се сравнят с 
разпространените в България сортове Бигаро Бюрла, Бинг, Ван и Козерска. 

IV. Онагледеност и представяне на получените резултати. 
Дисертационният труд е написан на 137 машинописни страници и е 

онагледен с 49 фигури и 18 таблици. 
При отчитането на отделните показатели е използвана общоприетата 

у нас методика за изучаване на растителните ресурси в овощарството 
(Недев и др., 1979). Опитите са методически правилно заложени и 
изведени. Докторантката владее научната терминология и правилно я 
използва. Получените данни са обработени статистически чрез 
дисперсионен анализ, което позволява да бъдат направени достоверни 
и обосновани изводи. 

V. Обсъждане на резултатите и използвана литература. 
Във връзка с литературния преглед и обсъждането на опитните резултати 

е направена богата литературна справка, включваща общо 161 източника, от 
които 70 на кирилица и 91 на латиница. Тя показва, че докторантката е много 
добре осведомена по проблема. 

Данните са много добре анализирани, съобразно основните приоритети в 
приетата у нас селекционна програма. 

VI. Приноси на дисертационния труд. 
Основните приноси са както следва: 

Научни приноси с оригинален характер 
1. Направена е пълна агробиологична оценка на качествата на 3 
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отбрани в предходни етапи елити и на 4 интродуцирани черешови сортове. 
2. Получените резултати във връзка с морфологичните и биологичните 

особености на елитите и сортовете, както и на техните екологични изисквания 
са ценен научен принос към помологичната им характеристика. 

Научни приноси с потвърдителен характер 
1. Потвърдено е становището, че по-рано цъфтящите сортове са 

по-чувствителни към повреди от късни пролетни мразове. 
2. Потвърдено е схващането за отклонение до 16 дни между 

сортовете във връзка с времето на цъфтежа им. 

Научно-приложни приноси 
1. Установени са подходящи опрашители за сорт Мерчант, а именно 

Бинг и Ван. Това е ценна информация за фермерите с оглед подбора на 
сортовете при създаването на нови черешови насаждения. 

2. В резултат на изследването са предложени като перспективни 
за внедряване в практиката интродуцираните сортове Мерчант и Ванда. 

3. Отбрани са два перспективни елита (№ 6546 и 6374) за 
представяне пред ИАСАС за официално изпитване на РХС (различимост, 
хомогенност и стабилност). 

4. Отбраните и посочени по горе два перспективни елита, предвид 
на някои техни специфични ценни качества, биха могли да се използват за 
родителски форми в бъдещ селекционен процес. 

VII. Критични бележки, въпроси и препоръки. 
1. Някои термини са използвани недостатъчно точно - например на 

стр.52 (абз. 4 и 6), а също и на стр. 53 (абз. 2,3,4, 5,6 и 8) отделните фази на 
цъфтежа, а именно „начало на цъфтежа", „пълен цъфтеж" и „край на цъфтежа" 
са определени като фенофази. 

2. В съдържанието, на стр. 2, точките 1.7 и 1.8 са подчинени на точка 
1.6. и би трябвало да се означат като 1.6.1. и 1.6.2., а не като нови точки. 

3. По-добре е в таблиците и графиките сортовете да се подреждат 
по срока им на зреене. Обикновено така е възприето и е по-прегледно. 
Освен че помага на презентацията, ако сортовете са подредени по срок на 
зреене, могат да се установят много лесно и други допълнителни 
зависимости - напр. влиянието на срока на зреене върху напукването на 
плодовете и др. 
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4. При цитиране на отделни автори (напр. на стр. 6, абз. 2 и др.) са 
допуснати неточности. 

5. Не е ясен смисълът на написаното на стр.14, абз. 2., стр. 29. абз.4., 
1-во изречение. 

6. При възприетия в дисертацията подход, теоретичният добив се 
изчислява въз основа на средния добив от дърво и броя на дърветата на 
единица площ (стр. 38, абз.1). По този начин не се отчитат различията в . 
растежа между отделните сортове. По-реален теоретичен добив от декар би се 
получил ако той се изчислява на базата на хоризонталната проекция на 
короната на отделните сортове. 

7. На стр. 55 в таблица 4 е посочен „пълен цъфтеж", а съгласно 
методиката на стр. 36, би трябвало да бъде „край на пълния цъфтеж". 

8. Не е нужно едни и същи фигури (отнасящи се до плодове и дърво на 
стандарта Ван) да се представят няколкократно в дисертацията (фиг. 22, 28, 33, 
39,45,24,30,35,41 и 47). 

9. На стр. 109, абз. 4, при подробното помологично описание на елит № 
6546 е записано, че „напукване на плодовете не е установено", а при 
отчитане на напукването при естествени условия и в лабораторна 
обстановка (стр. 88, табл. 16 и стр. 89, табл.17) са посочени съответно 20% 
и 40,1%. Кое е вярното твърдение ? 

10. Допуснати са някои технически грешки - напр. двукратно е отпечатан 
част от текста., отнасящ се до обема на короната на стр. 36. 

VIII. Публикувани научни статии. 
Във връзка с дисертационния труд докторантката е публикувала три 

научни статии в рецензирани научни списания в България. 
Представеният автореферат отразява обективно структурата и 

съдържанието на дисертационния труд. 

IX. Лични впечатления от докторанта. 
Познавам ас. Анита Стоева от нейната специализация в Аграрния 

университет в Пловдив. Тогава тя ми направи впечатление със своята 
любознателност, амбициозност, работоспособност и желание да се 
усъвършенства. Въз основа на моите наблюдения мога да ви уверя, че 
колежката Стоева е една прецизна изследователка, етична и трудолюбива. 
Тя има необходимата подготовка за решаване на сложни задачи. На нея 
определено може да се разчита. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
Въз основа на научените и приложените от докторантката различни 

методи на изследване, правилно изведените експерименти, направените 
обобщения и изводи считам, че представеният дисертационен труд 
отговаря на изискванията на Закона за развитието на академичния състав в 
република България и Правилника за неговото приложение, което ми дава 
основание да го оценя ПОЛОЖИТЕЛНО. Направените бележки и 
препоръки не омаловажават дисертационния труд, който има много 
достойнства. Целта на препоръките ми е докторантката да повиши 
прецизността си в своите бъдещи изследвания. 

Позволявам си да предложа на почитаемото Научно жури също да 
гласува положително и да присъди на Анита Боянова Стоева 
образователната и научна степен "доктор" по научната специалност 
„Селекция и семепроизводство на културните растения". 

20.11.2017 г. РЕЦЕНЗЕНТ: Д ^ ^ ^ Г Х ^ ^ . 
гр. Пловдив (проф. д-р В. Личев) 
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