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от проф.д-р Тоньо Стоянов Тонев, Аграрен университет Пловдив, определен за 

рецензент със Заповед НП -07 -3 7 от 21.06.2017 
на Председателя на Селскостопанска академия и Заповед N~48 от 22. Об . 2017 

на Директора на Института по Овощарство- гр. Пловдив 

ОТНОСНО: Материалите, представени за участие в конкурс за заемане на 

академичната длъжност "ПРОФЕСОР" по Професионално направление 6.2. 
«Растителна защита», специалност «Растителна защита (Хербология)», шифър: 

04.01.1 о 
В обявеният конкурс за професор, /Държавен вестник брой 32 от 21 04 2017 

г. и на Интернет страницата на Институт по овощарство - гр. Пловдив, за 

нуждите на същият институт към Селскостопанска академия, участва един 

кандидат. Това е доц. д-р Заря Василева Ранкова от Институт по овощарство гр. 

Пловдив. 

1. ОБЩИ ДАННИ ЗА КАРИЕРНОТО И ТЕМАТИЧНОТО РАЗВИТИЕ НА 
КАНДИДАТА. 

Доц. д-р Заря Василева Ранкова е родена 28. 11. 1968 г., гр. Пловдив г. Тя 

завършва с отличие висшето си образование в Аграрен университет - Пловдив, 
магистър, специалност: агроинженерство- полевъдство през 1991 г . Паралелно с 
основния курс на следване, като студент на самостоятелна подготовка завършва 

и втора специалност "Растителни биотехнологии" . 

Познавам колежката Ранкова от 1994 година. Под мое научно ръководство тя 
защити дисертационен труд на тема "Влияние на някои почвени хербициди върху 

вегетативните прояви на семенни подложки от жълта джанка и праскова". 

Трудовата си кариера той започва през 1992 година. През периода 1992 - 1995г. -
работи в Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" в Лаборатория по 

растително генно инженерство, катедра "Биохимия и микробиология", като 

специалист - биотехнолог; През периода 1995 -2000 г. е научен сътрудник III ст.; 
от 2000 до 2002 г. е научен сътрудник II ст. а от 2003 г. е научен сътрудник I степен 
- Институт по овощарство -Пловдив. През 2004 г. придобива обраЗователната и 
научна степен "Доктор" - в професионално направление 6.1. Растениевъдство, 
научна специалност Овощарство (04.0 1.15). От 2008 година е доцент в 

професионалното направление 6.2. Растителна защита, научна специалност 

Хербология-(04.0 1.1 0). 
Доц. Заря Ранкова притежава възможности и умения за работа със съвременните 

информационни технологии, като успешно работи с пълния пакет Windows, 
Word, Excel. Доц. д-р Заря Ранкова владее на добро равнище писмено и говоримо 

английски и руски език. 



Тя е член на няколко международни и национални научни организации и 

сдружения: - ISHS (International Society of Horticultural Science) - member Section 
Nuts and Mediterranean Climate Fruits; EWRS (European Weed Research Society) 
member; Member of World Academy of Science, Engineering and Technology -
Scientific Committee and Editorial Review Board on Medical and Biological Sciences; 
Член е на УС на Съюза на специалистите по земеделие, НТС - Пловдив. 

Доц. Ранкова има натрупан и немалък административен опит. В научната си и 

административна кариера последователно е заемала следните длъжности: В 

периода 2008 - 20 12г изпълнява длъжността заместник - директор на Институт по 
овощарство- Пловдив, а от 2015 г. до сега е научен секретар и ръководител секция 
"Растителна защита" в Институт по овощарство - Пловдив, Член е на Научния 

съвет към Института от 2008 до 2017 г. 
Доц. Ранкова е научен ръководител на един успешно защитил докторант (през 

2013 г.) от Лесотехнически университет - София. 

Относно изискванията за професор, да е бил ръководител и участник в 

научно изследователски проекти: Доц.Заря Ранкова участва в 3 международни 

проекта: ръководи 4 научно-изследователски проекти към ССА; участва в 20 
изследователски проекти към ССА, участва в един проект към МОН и в четири 

проекти, целево финансирани от МЗХ и три проекти "Студентски практики" . 

Доц. Заря Ранкова има множество участия в значими международни научни 

форуми (конгреси, конференции, симпозиуми, работни семинари и др.) в страната 

и чужбина (Италия, Сърбия, Испания, Гърция, Македония , Армения, Турция, 
Румъния и Франция). 

Като сериозен актив в дейностите на доц. Ранкова бих добавил членството и в 

организационни комитети на редица международни и национални научни форуми, 

като: първи, втори, трети и четвърти международни симпозиуми "Екологични 

подходи при производството на безопасни храни" проведени съответно през 2006 
г. и 2007, 2009 и 2011 г. Доц. Ранкова е била член на организационен комитет на 

VII-мa, VIII-мa, IХ-та и Х-та Национални научно-технически конференции с 

международно участие "Екология и здраве", проведени съответно през 2008, 2010, 
2012 и 2014 година ; на научна конференция, посветена на 100 годишнината от 
рождението на проф. Велко Велков, 2008 г.; на Юбилейна научна конференция- "60 
години Институт по овощарство- Пловдив", 2012 г.; На I Balkan symposium on Fruit 
growing, ISHS, 2007 г.; на III International Symposiшn on Wild Relatives of Subtropical 
and Temperate Fruit and Nut Crops, ISHS, 15-17 октомври, 2016. 
Доц. Ранкова е била или продължава да бъде член на редакционните колегии на: 

Сп. Екология и бъдеще, Научно списание по екология и околна среда, ISSN 1312-
07 51; на Известия на Съюза на учените - Русе, Аграрни и ветеринарно

медицински науки, том 7, 2015, ISSN 1311-1 086; на XI Национална научно-



техническа конференция с международно участие "Екология и здраве" 2016, 
сборник на докладите. 

Кандидата за професор по настоящия конкурс, за целият период на научния си 

стаж е автор и съавтор на внушителен общ брой трудове - над 160 бр. в т.ч. 
научни публикации, монография, стратегии, наръчници, брошури, ръководства, 

научно-популярни статии. 

2. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ.:. 
Научната продукция, с която доц. Ранкова участва в конкурса за професор 

има следната структура: Общ брой научни публикации- 73 бр. от които в 
списания с различен импакт ранг( IF, Scopus, SJR, JBR Impact Factor) -общо 16 
бр.; в реферирани чуждестранни научни списания- 2 бр.; в български 
реферирани научни списания- 29 бр.; в сборници от международни симпозиуми 
и конференции: от тях -проведени в чужбина - 5 бр. и 21 бр. проведени в 
България; съавтор е на раздел от една книга в чужбина; Монография- 1бр.; 

Наръчници- 2 бр.; Стратегии- 2бр.; Брошури- 2 бр.; Ръководства- 1 бр. и в 
научно-популярни статии- общо 28 бр. 

В научните трудове, представени за участие в конкурса (общо 73 броя) доц. 
Ранкова е самостоятелен автор в 6 публикации, първи автор- в 39 от 
публикациите, втори автор - в 21 от публикациите, и трети и следващ автор - в 7 

от публикациите. 

Научните трудове са публикувани в специализирани авторитетни научни 

издания в България и в чужбина 

Всички публикации, обект на рецензията са в резултат от научна дейност, след 

хабилитирането на кандидатката за доцент. В представените за рецензиране 

научни трудове не съм констатирал пропуски от методично естество, както и 

неточности при интерпретирането на резултатите. 

3.0СНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА РАБОТА НА 

КАНДИДАТА. 

Изследователската работа на доц. Заря Ранкова е преди всичко в областта 

на хербологията (изучаване биологията, екологията и борбата с плевелите). По 

конкретно изследванията са насочени основно към е установяване ефикасност и 

селективност на хербициди при трайните насаждения. В различните публикации 

се проследяват растежните и репродуктивните прояви на съответните култури, 

както и конкурентните им взаимоотношения с основни видове плевели. Обект на 

изследователската дейност на кандидата са химични методи за борба срещу 

плевелите в овощните разсадници - питомници и семенилища, основно при 

костилкови видове в т.ч. череши, вишни, кайсии, праскови, сливи, както и при 

орехи, бадеми, киви и в млади неплададаващи и плододаващи овощни градини. 



Изучават се различни системи за поддържане на почвената повърхност в млади 

плододаващи овощни насаждения. Оригинална посока на научните експерименти 

на кандидата е внасянето на хербициди посредством системите за 

микронапояване-хербигация 

Други оригинални насоки на изследователската дейност на доц. Ранкова са: 

изучаване на косвената вреда от заплевеляването, като източник и причина за 

разпространение на неприятели и болести в т.ч. вирусни; Внасяне на хербициди 

със системите за микронапояване - хербигация, Като заслуга на кандидата бих 

изтъкнал представянето на общи теоретични разработки, стратегии, наръчници, 

брошури и др., свързани с подотрасъл "Овощарство" и с научно направление 

"Хербология". 

Реализираното партньорство на доц. Ранкова с българските представителства на 

мултинационалните компании от пестицидният бизнес, като фирмите ДА У 

Агросайънсис, Суммит Агро, Синджента и др., и дават възможност умело да се 

възползва от най-новите им постижения в областта на химическия контрол на 

плевелите в трайните насаждения. 

4.0ЦЕНКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И ЦЯЛОСТНАТА 

ДЕЙНОСТ НА КАНДИДАТА. През периода 2005 - 2007 г. беше хонорувана като 
асистент в катедра "Земеделие и хербология" на Аграрен университет- Пловдив. 

Като ханораван асистент на студенти от специалносттц "Растителна защита", на 

които аз съм лектор, се справяше отлично. Личните ми впечатления са, че доц. 

Ранкова се проявяваше като взискателен и отговорен преподавател, който умело 

борави със съвременните методи и техника на преподаване. Доц. Ранкова има 

общо 14 участия като лектор в различни семинари за обучение на специалисти и 
фермери. По това направление е участвала по различни проекти като: Проект 

САПАРД-курсове в сектор С 05 "Трайни насаждения- овощни градини, лозя и 

ягодоплодни", ССА, 2007 г.; Проект "Студентските стажове във висшето аграрно 
образование - връзка между обучение, наука и бизнес", АУ - Пловдив, 2010 г.; 

Проект "Студентски практики", 2013 г. (с финансовата подкрепа: на Европейския 

социален фонд); Проект "Студентски практики" 2016 г. (с финансовата подкрепа 
на Европейския социален фонд). 

Доц. Ранкова има награда Диплом от Конкурс за иновации на Международна 

Селскостопанска изложба Агра 2014г.от Международен панаир - Пловдив за 

участие в "Технология за щпензивно отглеждане на черешата." 

Доц. Заря Ранкова е избирана многократно за рецензент както на научно 

изследователски проекти, така и в конкурси за заемане на академичните 

длъжности "доцент" и "професор" и за образователната и научна степен "доктор". 



Доц. Заря Ранкова е дългогодишен член в научни организации, като Съюз на 

учените в България и Научно технически съюз. 

Доц. Заря Ранкова има изключително активна редакторска и рецензиоина 

дейност. 

5. ЗНАЧИМОСТ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ (Доказани с цитирания, 
публикации в престижни списания). 

Издирените и докладваните от кандидата доц. Заря Ранкова цитирания на 

научните и трудове са както следва: в международни списания с IF - 6 бр. (сумарен 

IF на цитиранията - 5,23); в международни списания с различен импакт ранг 

фактор (SCOPUS, SJR) - 6 бр.; в чуждестранни научни списания -17 бр.; в книги, 

монографии, учебници, наръчници, брошури -21 бр.; в институционални 

документи -7 бр.; в дисертационни трудове - 47 бр.; в български реферирани 

научни списания- 14 бр.; в сборници от международни конференции- 17 бр. 

6.А ЗНАЧИМОСТ НА ПРИНОСИТЕ ЗА НАУКАТА И ПРАКТИКАТА 

Като всяка една рецензия на подобна кандидатура, специално внимание 

обръщам на справката за научните приноси на кандидата. По своя характер те 

са ясно разграничени на приноси с оригинален характер и приноси с 

потвърдителен характер и научно-приложни приноси. 

Приемам представената от доц. д-р Заря Ранкова справка за основните научни 

и научно-приложни приноси. Същите са в съответствие с основните направления 

в изследователската и работа, като отразяват достоверно получените резултати от 

провежданите изследвания. 

Като най-значими приноси на научната продукция на доц. Заря Ранкова, с 

оригинален характер, бих изтъкнал разработената моделна ин витро тест

система за бърз предварителен скрининг, на влиянието на почвени хербициди 

при подложки за овощни видове; Проучено е влиянието на основни почвени 

хербициди и хербицидни смеси върху вкореняването и вегетативните прояви на 

микроразмножени и ин витро вкоренени растения от подложките жълта джанка, 

ММ-1 Об, вегегативната сливова подложка Вангенхайм и кандидат черешовата 

слаборастяща подложка 20-192; Докладвани са резултати за външни симптоми 

на фитатоксичност и различно влияние върху развитието и физиологичния 

статус на ин витро растенията, което показва надеждността на този метод и дава 

възможност за предварителен скрининг на реакцията на растенията след 

прилагане на почнените хербициди при полски условия. Изследвано е 

влиянието на някои основни почвени хербициди пендиметалин, напропамид, 

тербацил, метолахлор, изоксафлутол, флумиоксазин, оксифлуорофен , 

оксифлуорофен+метолахлор, бенефин и др. върху вегетативните прояви на 

семенни подложки на жълта джанка, кайсия и орех, вегегативните подложки GF-



677, Гизела 5, микроразмножени и вкоренени растения малина, сорт "Люлин" в 
условия на моделни съдови опити. Получените резултати за визуални симптоми 

на фитатоксичност от хербицидите, различното им влияние върху вегетативните 

прояви на растенията и съдържанието на листни пигменти позволява да бъдат 

определени хербициди и дози за проучвания върху приложението им в 

семениnище и питомник при полски условия. За първи път в България са 

проучени ефикасността, продължителността на ефективно хербицидно 

последействие, миграцията и локализацията, селективността и влиянието върху 

почнената микрофлора на хербицидите пендиметалин (Стомп 33 ЕК), 
оксифлуорофен (Гоал 4 Ф) и метоnахлор + оксифлуорофен (Метофен) при 
внасянето им със системата за микронапояване - «хербигация» в черешови 
насаждения от интензивен тип. Като най-ефикасен по отношение контрола на 

запленеляване се отличава варианта с внасяне чрез подкоронно микродъждуване. 

За първи път е проучено участието на 28 вида едногодишни и многогодишни 
плевели, широко разпространени в плевелните асоциации в малинови насаждения 

върху епидемиологията на вирусните болести: Вирус на пръстеновидните петна 

по малината, Вируса на храстовидното вджуджаване по малината, Вируса на 

арабисовата мозайка и Вируса на листното завиване по черешата. Чрез прилагане 

на имуно-ензимен тест Elisa и индикаторен тест е установено, че балура и 
злолетницата са инфектирани от ArМV; компасната салата, прътовидния кривец 

и огнивчето са заразени с RpRSV, а при лепката е идентифициран CLRV, без да 
са наблюдавани външни симптоми на вирусна инфекция по плевелните растения. 

6 Б. ПОЛУЧАВАНЕ И ДОКАЗВАНЕ НА НОВИ ФАКТИ 
!.Проучена е възможността за приложение на някои почвени хербициди при 

производството на овощен посадъчен материал от семенни подложки на жълта 

джанка, праскова, кайсия и горчив бадем, както и при собствено-:коренови 

растения сливи и круши в питомник, което се подкрепя от получените резултати 

за по-високи стойности на биометричните показатели в третираните с хербициди 

варианти и получаване на качествен подложков материал, годен за присаждане в 

годината на засяване на костилките. 

2.Проследено е поведението на сортоподложкови комбинации в питомник втора 

година (Стендесто/жълта джанка, Стендесто/кайсия, Нонпарел/горчив бадем) 

след третиране с почвени хербициди. Доказва се, че в питомник първа година 

подложките проявяват много по-силно изразена чувствителност към хербицидите 

в сравнение сокулантите в питомник втора година. 

3 .Икономическият анализ на цялостна система за контрол на запленеляване в 
овощния разсадник (почвени и листни хербициди) доказва висока икономическа 

ефективност и бърза възвращаемост на направените разходи. 



4. На основата на изследвания в условия на съдови опити за първи път у нас е 
проучено поведението на видовете актинидия - Actinidia arguta и Actinidia 
chinensis (сорт Ха уърд и Томури) след третиране с почвени и листни хербициди. 
Тези резултати ще послужат като основа за бъдещи проучвания на поведението 

им при полски условия, с цел разработване на подходи за химична борба с 

плевелите при тези сравнително нови култури и все по-често проявяван интерес 

към тях от производители. 

5 .В условията на полски опити е проучено влиянието на редица почвени и листни 
хербициди (пендиметалин, оксифлуорофен, оксифлуорофен + глифозат, глифозат 
+ физиологично кисел тор Текнофит рН+, диурон + глифозат, дихлобенил, 

метолахлор + оксифлуорофен, флумиоксазин, флумиоксазин + глифозат и др.) 
върху заплевеляването, вегетативните прояви, добива и качеството на плодовете 

при различни сортоподложкови комбинации: черешови сортове, елити и хибриди 

присадени на семенна подложка махалебка и на вегетативна подложка Гизела 5; 
прасковени и нектаринови сортове, хибриди и елити присадени върху семенна 

прасковена подложка и вегетативната подложка GF 677; сортове вишни върху 
вегегативна подложка Гизела 5, сливи, ябълки) и кайсии. 
6. Изследвано е поведението на бадем сорт Старт, присаден върху семенна 

подложка горчив бадем, след третиране с хербициди. Проучени са и 

вегетативните прояви и добивът при отглеждане на култури за зелено торене в 

междуредията. Определени са подходящи треви и тревни смески както и 

подходящи хербициди и дози. 

7. В подкрепа на екологичната позиция на предлаганите химични подходи са 
свързани изследванията с прилагане методите на високоефективна течна 

хроматография, относно риска от замърсяване на почвата с пестицидни остатъци 

след третиране с пендиметалин и флумиоксазин, с цел опазване на 

биоразнообразието и околната среда. 

8. Проучена е хербицидната ефикасност, селективността и влиянието на 

хербицидите напропамид, дихлобенил, оксифлуорофен, 

метолахлор+оксифлуорофен и флумиоксазин върху вегетативните прояви, 

съдържанието на листни пигменти, минералния състав, добива и средната маса на 

плодовете при ремонтантния сорт малини "Люлин", отглеждан в условия на 

капково напояване. Резултатите показват, че в условията на постоянно почвено 

навлажняване хербицидите проявяват много добра хербицидна ефикасност и в по

ниските използвани дози, което създава предпоставка за прилагане на екологичен 

подход при контрола на заплевеляване. 

9. Разработваната система за химичен контрол на запленеляване в условия на 
капково напояване се включва в цялостната технология за отглеждане на 

ремонтантни сортове малини в равнинните условия на страната, където 



отглеждането при постоянно почвено навлажняване, осигурено със система за 

микронапояване, е задължителна предпоставка за успеха на технологията.). 

6В. НАУЧНО- ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

1. На основата на получените резултати от научните изследвания са 

оформени конкретни изводи и препоръки за практиката, които обогатяват и 

разширяват възможностите за прилагане на съвременни екологично ориентирани 

подходи за контрол на плевелите в млади и плододаващи овощни насаждения. 

Препоръчваните активни вещества на хербициди, дози и срокове на третиране се 

включват като елемент от разработваните Добри земеделски практики в общата 

технология при отглеждането на овощните насаждения. Едновременно с 

препоръчваните системи за поддържане на почнената повърхност (черна угар, 

естествено затревяване, чимово-мулчирна система, зелено торене) прецизираната 

употреба на хербициди се включва като екологично ориентирана практика, с цел 

устойчиво развитие на съвременното конвенционално и интегрирано плодово 

производство. 

2. Разработени са препоръки относно подходящите системи за поддържане 
на почнената повърхност в овощните насаждения, хербициди, дози и срокове на 

прилагане, които са включени в Наръчник по овощарство, Наръчник на 

предприемача в трайните насаждения - овощни видове и лозя и монографията 
,,Ябълка". 

3. Разработена е Стратегия за развитие на овощарството и 

зеленчукопроизводството в Република България за периода 2009-201Зг. под 

егидата на Министерството на земеделието и храните и Селскостопанска 

академия. Анализирано е състоянието на двата подотрасъла, посочени са мерки и 

подходи за тяхното по-успешно развитие. 

4. Разработена е Иновациоина стратегия за развитие на земеделието в 

Южен Централен район на планиране в условията на реално членство на 

Република България в ЕС за периода 2007-2013 г. под егидата на Министерството 
на земеделието и храните и Националния център за аграрни науки. 

5. Проучени и анализирани са възможностите за подобряване на трудовата 
заетост в Източните Родопи и Северозападна България, чрез развитие на 

овощарството. Препоръчани са конкретни овощни видове и сортове, подходящи 

за отглеждане в двата района, като алтернативни култури за повишаване на 

конкурентноспособността на подотрасъл Овощарство. 

6. Разработени са информационни и обучителни материали, съдържащи 
основни препоръки относно системи за поддържане на почнената повърхност и 

борба със запленеляването при овощните култури. 



7. БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ. 
1. В някои от научните публикации липсват или са непълни данните за 

прилаганата агротехника в опитите, така и относно климатичните условия за 

годините на изследването. Известно е, че агротехниката и метеорологичните 

условия имат пряко и много силно отношение както към хербицидната 

ефикасност, особено на почнените хербициди. Агрометеорологичните фактори 

въздействат и върху видовото разнообразие, растежа и развитието на културите и 

на плевелите през съответните години. 

2.Като слабост на част от публикациите на доц. Ранкова, може да бъде посочена 

липсата на статистическа обработка на резултатите за добива, както и 

докладването на отделни материали, които се позовават на двугодишни резултати 

от опитите. 

3 .Препоръчвам на доц. Ранкова, с натрупания опит и професионализъм през 

годините, да насочи бъдещата си научно-изследователска дейност с приоритет към 

още по-голяма приложиост на научните си интереси. Така ще може да отговаря в 

още по-голяма степен на потребностите на практиката. 

Критичните бележки и препоръките ми са най-добронамерени и са 

отправени с надежда за бъдещо оптимизиране на научно-изследователската и 

внедрителската дейност на доц. Заря Ранкова, 

На основание на направения анализ на научната и научно-приложната дейност на 

кандидата, считам че участника в конкурса- доц. д-р Заря Ранкова отговаря на 

изискванията на ЗРАСРБ, ППЗПАСРБ и на Правилника на Селскостопанска 

академия за неговото приложение. Кандидатът се представя на конкурса за 

"професор" с голяма по обем и значима по съдържание научна продукция. Всичко 

това ми дава основание да оценя положително цялостната и дейност. От 

представените и анализирани материали и още в по-голяма степен от личните си 

дългогодишни впечатления, относно изследователските качества и умения на 

кандидата, считам, че доц, д-р Заря Ранкова притежава професионална 

компетентност за званието "професор". 

Предвид на гореизложеното, в заключение си позволявам да предложа на 

почитаемото Научно жури, също да гласува положително, а на Научният съвет 

на Института по овощарство - Пловдив да избере доц. д-р Заря Ранкова за 

"Професор: по научната специалност 04.01.1 О Раст ' за . ита (Хербология). 

зо 07 2017 


