
СТАНОВИЩЕ 

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ-СОФИЯ 
ИНСТиТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 

От доц. д-р Димитър Кирилов Сотиров от Институт по земеделие - Кюстендил, 
определен със заповед № НП 08-101/18.10.2017г. на Председателя на ССА за член на 

Научно жури 

Относно: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна 
степен "доктор" по Професионално направление ш.6.1. "Растениевъдство", докторска 
програма "Селекция и семепроизводство на културните растения. 

Автор на дисертационния труд: Анита Боянова Стоева, задочен докторант към 
Институт по земеделие - Кюстендил. 

Тема на дисертационния труд: "СРАВНИТЕЛНО ИЗПИТВАНЕ НА НОВИ 
ЧЕРЕШОВИ СОРТОВЕ И ЕЛИТИ В РАЙОНА НА КЮСТЕНДИЛ". 

Черешата е най-отглежданата овощна култура в Кюстендилския регион, но през 
последните 10-20 години към нея се проявява изключително голям интерес и в 
останалите региони на страната. Непрекъснато променящите се климатични условия, 
както в световен мащаб, така и в България, се отразяват негативно на 
плодопроизводството. Това налага включването в сортимента на нови сортове, които 
по-пълно да отговорят на променящите се условия, както и на новите изисквания на 
пазара по отношение на качеството на продукцията. Поради тези, а и редица други 
причини, темата на дисертационния труд е значима и има принос, както за обогатяване 
на теоретичната основа на нови сортове череши, също така и практическо значение за 
избора на подходящи сортове.за подобряване на черешовото производство като цяло. 

Дисертационният труд е структуриран правилно л е в обем, съответстващ на 
изискванията за присъждане на образователната и научна степен "доктор". Написан е 
на 137 страници, съдържа 18 таблици и 49 фигури. 

От литературният преглед, който включва 161 заглавия (70 на кирилица и 91 на 
латиница), ясно личи добрата осведоменост на докторантката по разработваната тема. 

Целта на дисертацията е добре формулирана, като за нейното постигане са 
разработени три задачи, изпълнението на които изчерпват избраната тема. 

Методичната част като цяло е пълна, добре структурирана и дава възможност за 
реализиране на поставената цел и задачите. Изследванията са извършени в район с 
развито черешово производство, което прави получените резултати значими, с висока 
научна стойност и достоверност. 

Избраните показатели за наблюдение и изследване дават възможност да се 
проучат задълбочено растежните и репродуктивни прояви на интродуцирани черешови 
сортове и отбрани местни елити, качеството на плодовете и реакцията на дърветата към 
стресови абиотични фактори. 

Експерименталните данни са интерпретирани правилно, а някои от резултатите са 
сравнени с тези на други изследователи. 

Направена е статистическа обработка на данните, което позволява да се направят 
достоверни и обосновани изводи. 

Извършената сравнителна икономическа оценка на изучаваните сортове и елити 
дава завършен вид на дисертационния труд. 

Като цяло целта и задачите са изпълнени. 



Запознавайки се подробно с дисертационния труд на докторантката, отразяващ 
резултатите от изследователската й работа, мога да откроя по-значимите резултати и 
формулираните от тях по-важни приноси с оригинален, потвърдителен и научно-
приложен характер: 

• Установено е взаимоотношението при опрашване и оплождане, въз основа на 
което са определени подходящи опрашители за проучваните сортове. Това има не само 
научна стойност, но може да намери и практическо приложение при създаване на нови 
черешови насаждения с цел ефективно плододаване. 

• Допълнена е агробиологичната и помологична характеристика на 9 
интродуцирани черешови сортове и на 3 елита, отбрани в Института по земеделие, през 
период на пълно плододаване. 

• Установената реакция на черешовите дървета към стресови абиотични фактори 
като зимни студове, късни пролетни мразове, сухоустойчивост и напукване на 
плодовете допринася за правилното райониране на изследваните сортове. 

• Научен принос с потвърдителен характер е становището, че по-рано цъфтящите 
сортове са по-податливи към повреди от късни пролетни мразове. 

• Потвърдено е, че сорт Ванда проявява добра студоустойчивост към ниски зимни 
температури. 

Интерес представляват и някои приноси с научно-приложен характер. 
• Сортовете Мерчант, Победа Кримска и елити № 6546 и № 6374 са отбрани като 

перспективни за условията на региона. 
• В бъдещата селекционна работа при черешата като донори за студоустойчивост се 

препоръчват да се използват сорт Ванда и елит № 6546, а елит № 6374 като донор за 
устойчивост към напукване на плодовете. 

Необходимите документите за защитата са приложени по установените 
изисквания. 

Авторефератът е изготвен според изискванията и отразява в достатъчна степен 
извършената научно-изследователска дейност, научните и научно-приложни приноси. 

Във връзка с дисертацията са представени 3 научни статии в колектив, като в две 
от тях докторантката е водещ автор. 

Забележките, които имам, не намаляват достойнството на дисертационния труд, 
а може да се приемат като препоръка към докторанта за следващите си научни 
разработки. 

• При статистическа обработка на експерименталните данни би било добре да се 
прави и корелационен анализ за установяване на взаимното влияние между отделните 
фактори. 

• Да не се коментират показатели, за които няма конкретни изследвания и данни, 
особено в изводи или приноси, в настоящия случай това се отнася за вкусовите 
качества на плодовете. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представения дисертационен труд по обем, качество и получени резултати, които 
безспорно имат значителна научна и научно-приложна стойност, напълно отговаря на 
изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за неговото прилагане. Това ми дава основание да 
оценя положително научната дейност на докторантката и да препоръчам на почитаемите 
членове на Научното жури да гласуват за присъждане на образователната и научна 
степен "доктор" на ас. Анита Боянова Стоева, по Професионално направление 
ш.6.1."Растениевъдство", научна специалност "Селекция и семепроизводство на 
културните растения". 

20.11.2017г. 

Кюстендил 


