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от доц. , д-р Пламен Атанасов Маринов-Серафимов от Институт по фуражните култури, Плевен , член 
на Научното жури , определен със Заповед N2 НП 07-37/21.06.2017 год. на Председателя на 

Селскостопанска академия - София 

Относно: Конкурс за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в професионално 
направление 6.2 Растителна защита (научна специалност "Хербология" - 04.01.1 О) , обявен в ДВ бр. 
32 от 21.04.2017 г . от Институт по овощарство в гр. Пловдив . 

Кандидат: Доцент, д-р Заря Василева Ранкова от Институт по овощарство в гр . Пловдив 
1. Кратко представяне на кандидата: Доцент, д-р Заря Василева Ранкова е родена на 

28 .11.1968 г. в гр. Пловдив. Висшето си образование завършва през 1991 год. в Аграрен университет, 

Пловдив с образователно-квалификационна степен "Агроинженерство-Полевъдство" и втора 
специалност "Растителни биотехнологии ", като студент на самостоятелна подготовка. От 1995 год . 
както и до момента работи като научен сътрудник в Институт по овощарство в Пловдив. През 2004 
год. придобива ОНС "Доктор" по научна специалност- "Овощарство", професионално направление -
6.1 . Растениевъдство , а от 2008 год. е избрана за доцент по научна специалност "Хербология" в 
професионално направление - Растителна защита в Институт по овощарство - Пловдив . Има 22 
години научен стаж. Владее много добре писмено и говоримо руски и английски език, умело и 

компетентно прилага съвременни софтуерни програми (StatGraphics, Statistica, SPSS и др.) за 
извършване на математико-статистическа обработка на експериментални данни . Работи отлично със 

софтуерните продукти на Microsoft Office - Excel, PowerPoint, Word, OneNote, PuЫisher и Access и др . 
Член е в редица научни организации и сдружения: Intemational Society of Horticultural Science; EWRS; 
World Academy of Science, Engineering and Technology; УС на Съюза на специалистите по земеделие, 
НТС-Пловдив. 

Представените от кандидата документи и материали за участие в обявения конкурс за заемане на 

академична длъжност "Професор" по научна специалност - "Хербология", професионално 
направление "Растителна защита" отговарят напълно на изискванията на Закона за развитие на 
академичния състав в Република България , Правилника за прилагане на ЗР АСРБ и Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ в Селскостопанска академия. 

2. Общо описание на научната продукция: Цялостната публикационна дейност на доцент, д-р 
Ранкова за периода 1995-2017 год. е представена от 167 броя научни трудове, в т . ч. научни трудове, 

монографии, стратегии, брошури , ръководства и научно-популярни статии и др. отпечатани в пълен 

текст. Във връзка с придобиване на образователна и научна степен "Доктор" - 1 автореферат и 6 бр. 
научни статии , а във връзка с конкурса за академичната длъжност "доцент" - 52 бр. научни труда. 

В конкурса за избор на академична длъжност "професор" участва с обща продукция от 82 бр . 

научни труда, групирани в следния ред : Международни и чуждестранни научни списания 

индексирани с различни видовеимпакт и ранг фактори (Scieпce Citatioп Iпdex)- 16 бр. (19.6%) с общ 
Impact Factor 4.316 отпечатани в Bulgariaп Jourпal of Agricultural Scieпce (2), Acta Horticulturae (9) и 
Acta Agriculturae Serblca (5); Международни и чуждестранни реферирани научни списания- 2 бр. 
(2.4%) публикувани в Acta horticulturae et regiotecturae - mimoriadпe Cislo и Vocarstvo ; Български 
реферирани научни списания - 29 бр. (35.4%) отпечатани в Agricultural Scieпce апd Techпology (1), 
Journal of Agricиltиral Scieпce апd Forest Scieпce (1 ), Joиrnal of Mouпtaiп Agricultиre оп the Balkaпs 
(14), Аграрни науки (3), Екология и бъдеще (3), Растениевъдни науки (6) и Селскостопанска наука (1) 
в сборници от международни симпозиуми и конференции научни конференции проведени в чужбина 

- 5 бр . ( 6.1%) и у нас - 21 бр. (25. 7% ), раздел от книга публикувана в чужбина- 1 бр . (1 .2% ), раздел в 
монография- 1 бр . (1 .2%). Научната продукция се допълва и от: наръчници - 2 бр. (2.4%), стратегии 
- 2 бр . (2.4%), ръководства- 1 бр . (1.2%), брошури - 2 бр. (2.4%). Публикувани са и 28 бр. научно
популярни статии. 

Научната продукция на доцент, д-р Ранкова е представена както самостоятелно, така и в 

съавторство , водещ или самостоятелен автор е в 45 бр. (61.6%), в съавторство на второ място- 21 бр . 

(28.8%) и в съавторство на трето и следваши места - 7 бр. (9.6%). 
3. Цитирания: За значимостта на изследователската работа на доц., д-р Ранкова потвърждава и 

вниманието , проявено към научната й продукция в страната и чужбина. Общият брой на забелязаните 

цитати е 135 в т. ч. 12 бр. (8 .8%) с различни шщове импакт и ранг фактори (Scieпce Citatioп Iпdex) 



(сумарен JF на цитиранията- 5.23), 17 бр. (12.6%) в чуждестранни научни списания, 21 бр. (15 .6%) в 
книги, монографии, учебници, наръчници, брошури и др., 47 бр. (34.8%) в дисертационни трудове, 14 
бр. (1 0.4%) в български реферирани научни списания, 17 бр. (12.6%) в сборници от международни 
конференции и 7 бр. (5.2%) в институционални документи. 

4. Участие в изследователски проекти/договори, изобретения, научно-приложни разработки 
и др.: Доцент, д-р Ранкова е участвала в разработването на 33 бр. научноизследователски проекта в т. 
ч. , към Селскостопанска академия , 24 бр., съответно: ръководител на 4 и участник в 20 проекта, 
участие в целево финансирани от МЗХ- 4 бр., от МОН- 1 бр., както и в 3 международни проекти. 
Участвала е в разработването 2 бр. проекти "Студентски практики" (с финансовата подкрепа на 
Европейския социален фонд) , проект "Студентските стажове във висшето аграрно образование , както 
и по програма САПАРД "Трайни насаждения- овощни градини, лозя и ягодоплодни". Наградена е с 
ДИПЛОМ от Международен панаир - Пловдив за "Технология за интензивно отглеждане на 

черешата". 
5. Учебно-преподавателска и административна дейност: През периода 2005 - 2007 год . 

доцент, д-р Ранкова е хоноруван асистент в катедра "Общо земеделие и хербология" към Аграрен 
университет, Пловдив. Научен ръководител на един успешно защитили докторант ОНС "Доктор"- ас. , 
д-р Нина Герасимова- ЛТУ, София. Участвала е като лектор в над 18 различни курсове и семинари за 
обучение на земеделски специалисти , фермери и студенти по проекти на САПАР Д, "Студентски 
стажове", "Студентски практики" и др . Била е член на 14 бр. Научно жури по конкурси за заемане на 
научни степени и академични звания. През периода 2008 - 2012 год. е Заместник- директор на 

Институт по овощарство - Пловдив. От 2015 год. и към настоящият момент е Научен секретар и 
Ръководител на секция "Растителна защита" в същия Институт. Член е на НС, към Институт по 

овощарство- Пловдив , 2008- 2017 год. Участвала е в редица работни групи , експертни съвети и др.: 

"Семкови" към Национална служба по РЗ към МЗГ - 2004-2005 год.; Ръководство за интегрирано 
управление на вредителите при овощните култури" МЗХ- 2008 год.; Експертен съвет на "Стратегия 
за развитие на овощарството и зеленчукопроизводството в България за периода 2008-2013 год." 

6. Участие в редколегии, членство в организационни комитети на международни и 

национални научни форуми и участие в международни научни форуми: Член е на редакционните 

колегии на списанията: Екология и бъдеще ; Известия на Съюза на учените в Русе и на сборника с 
доклади на XI Национална научно-техническа конференция с международно участие "Екология и 
здраве". Участвала е в 12 организационни комитети на международни и национални научни форуми, 

както и на 14 международни научни форуми проведени в Армения, България, Гърция , Испания , 

Румъния,Сърбия, Турция и Франция . 

7. Редакторска и рецензионна дейност: Редактор на Joиrnal of Agricultиral Science and 
Technology, David PuЬlishing, Illinois 60048 , USA. (ISSN 2161-6256); Joиrnal of Horticиlture and 
Forestry (JHF) (ISSN 2006-9782) и International Joиrnal of Plant Prodиction, (ISSN 1735-6814). 
Рецензент е на: "Технология за производство на посадъчен материал от лешник", ССА ; научни 
проекти към АУ - Пловдив; научно-изследователски проекти в конкурса "Млади учени" и "Научни 

монографии, тематични сборници , справочници, енциклопедии и българска научна периодика", ФНИ, 

както и на "Guide to Integrated weed management and proficiency in agriculture"- 2011, с автори: Tonyo 
Tonev, Miroslav Tityanov and Andon Vasilev, публикувано от "BiЬlioteka Zemedelsko obrazovanie". 

Научно-изследователската дейност на доцент, д-р Ранова е по научна специалност -
"Хербология" в професионално направление - Растителна защита. Насочена е основно върху 

химичните методи за борба срещу плевелите в I и II поле на питомници и семенилища при 
костилкови видове в т. ч. череши, вишни, кайсии, праскови, сливи, орехи, бадеми, а също така при 

киви, както и в млади неплодсдаващи и плододаващи овощни градини, а произтичащите от нея 

научни и научно-приложни приноси са насочени в следните направления: 

./ Разработена е моделна in vitro тест-система за бърз предварителен скрининг на влиянието на 
почвени хербициди при подложки за овощни видове. Проучено е влиянието и е установена 

фитатоксичността на печвените хербициди напропамид, пендиметалин, тербацил и 

метолахлор+оксифлуорофен, върху вкореняването и вегетативните прояви на микроразмножени и 

ин витро вкоренени растения от подложките жълта джанка, ММ-106, вегетативната сливова 

подложка Вангенхайм и кандидат черешовата слаборастяща подложка 20-192 . 
./ В съдови опити е установено влиянието на печвените 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, вегетативните подложки GF-677, Гизела 5, микроразмножени и вкоренени 

растения малина, сорт "Люлин" и са определени външните симптоми на фитотоксичност, а така 



също и съдържанието на листни пигменти , което позволява избора на хербициди и дози за 
приложението им в семенипище и питомник при полски условия . 

../ За условията на България за първи път е установена селективността, ефикасността, 
продължителността на ефективно хербицидно последействие, миграцията и локализацията, както 

и въздействието на хербицидите пендиметалин , оксифлуорофен и металахлор + оксифлуорофен 
б " върху печвената микрофлора при внасяне със системата за микронапояване - "хер игация в 

черешови насаждения от интензивен тип . 
../ За първи път у нас е проучено участието на 28 вида едногодишни и многогодишни плевели , 

широко разпространени в плевелните асоциации в малинови насаждения в епидемиологията на 

вирусните болести : RpRSV - Вирус на пръстеновидните петна по малината, RВDV - Вирус на 
храстовидното вджуджаване по малината, ArMV - Вирус на арабисовата мозайка и CLRV- Вирус 
на листното завиване по черешата. Чрез прилагане на имуно-ензимен тест Elisa и индикаторен 
тест е установено , че балура (S. halepensis ) и злолетницата (Е. canadensis) са инфектирани от 
ArMV, компасната салата (L . serriola) , прътовидния кривец (Ch. juncea) и огнивчета (А. arvensis) 
са заразени с RpRSV, а при лепката (G. aparine) е идентифициран CLRV, без да са наблюдавани 
външни симптоми на вирусна инфекция по плевелните растения . 

../ 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 собственокоренови 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 . 
../ Проследено е поведението на сортоподложкови комбинации в питомник втора година 

(Стендесто/жълта джанка, Стендесто/кайсия, Нонпарел/горчив бадем) след третиране с почвени 

хербициди . Доказано е, че в питомник първа година, подложките са с много по-силна 

чувствителност към хербицидите в сравнение с окулантите в питомник втора година . 
../ Икономическият анализ на системата за химична борба срещу плевелите, чрез използване на 

хербициди за почвено и листно приложение в овощен разсадник показва висока икономическа 

ефективност и бърза възвръщаемост на разходите . 
../ За първи път у нас е проучено поведението на видовете актииндия (киви)- Actinidia arguta и 

Actinidia chinensis (сорт Хауърд и Томури) след третиране с почвени и листни хербициди . 
../ В условията на полски опити е установено влиянието на редица почвени и листни хербициди 

(пендиметалин, оксифлуорофен, оксифлуорофен + глифозат, глифозат +физиологично кисел тор 
Текнафит рН+, диурон + глифозат, дихлобенил, металахлор + 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 вегетативна подложка Гизела 
5, сливи, ябълки и кайсии . 

../ Изследвано е поведението на бадем сорт Старт, присаден върху семенна подложка горчив бадем , 
след третиране с хербициди . Проучени са 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 . 
../ Определен е риска от замърсяване на почвата с хербициди след третиране с пендиметалин и 

флумиоксазин чрез използване методите на течна хроматография . 
../ У становена е селективността и ефикасността на хербицидите напропамид, дихлобенил, 

оксифлуорофен, металахлор + оксифлуорофен и флумиоксазин, както и влиянието им върху веге
тативните прояви, съдържанието на листни пигменти, минералния състав, добива и средната маса 

на плодовете при ремонтантния сорт малини "Люлин" в условия на капкаво напояване . 
../ Разработената система за химична борба срещу плевелите в условия на капкаво напояване, която 

е включена в цялостната технология за отглеждане на ремонтантни сортове малини в равнинните 

условия на страната за отглеждането при постоянно почвено навлажняване, осигурено със 

система за микронапояване . 
../ На основата на получените резултати от научните изследвания са оформени конкретни изводи и 

препоръки за практиката, които разширяват възможностите за прилагане на съвременни 

екологични rюдходи за контрол на nлевелите в млади и плододаващи овощни насаждения. 

У становените селективни хербициди, дози и срокове на внасяне се включват като елемент от 



разработваните Добри земеделски практики в общата технология при отглеждането на овощните 

насаждения . Едновременно с препоръчваните системи за поддържане на печвената 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 . 
./ Разработени са: Препоръки относно подходящите системи за поддържане на печвената 

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"; Стратегия за развитие на овощарството и 

зеленчукопроизводството в Република България за периода 2009-2013г. 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 ; 

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. 

Информационни и обучителни материали , съдържащи основни препоръки относно системи за 

поддържане на печвената повърхност и борба със плевелите при овощните култури . 
./ 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 конкурентоспособността на подотрасъл Овощарство . 
./ Потвърдена е: Косвената вреда на плевелната растителност в разпространението на вирусни 

болести в овощните насаждения; По-високата икономическа ефективност на химичната борба с 

плевелната растителност в овощния разсадник и в плододаващо насаждение в сравнение с 

ръчното плевене и механичната борба със заплевеляването. Това засилва необходимостта от 

прилагане на подходящи механични или химични методи за борба със заплевеляването и дава 

основание за по-широко приложение в практиката на химичния метод за контрол на плевелите с 

оглед получаване на по-добри икономически резултати 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Въз основа на направения анализ на научната, научно-приложната, образователната и 

организационна дейност, считам , че доц. , д-р Ранкова напълно отговаря и многократно преизпълнява 

наукометричните критерии и изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за прилагане на ЗРАСРБ в 

Селскостопанска академия - член 92 и 93 за заемане на академичната длъжност "професор" . В 

обявения конкурс за заемане академична длъжност "ПРОФЕСОР" в професионално направление 6.2 
Растителна защита (научна специалност "Хербология" - 04.01.10) материалите с които се представя 
доц., д-р Ранкова са с достатъчно по обем и качество научна продукция със съществени теоретични, 

методични и научно-приложни приноси с възможности за практическа реализация, което я определя , 

като утвърден учен със задълбочени познания в областта на съвременната хербология. Всичко това 

ми дава основание да ОЦЕНЯ ПОЛОЖИТЕЛНО цялостната научна и научно-приложната дейност 

на доцент, д-р Ранкова. Позволявам си убедително да препоръчам на почитаемото Научно жури да 

гласува положително, а на членовете на Научният съвет на Института по овощарство да изберат 

доцент, д-р Заря Василева Ранкова за "ПРОФЕСОР" по научна специалност "Хербология" в 
професионално направление - Растителна защита за нуждите на Институт по овощарство, гр . 

Пловдив. 

04.08.2017 ГОД. 

гр. Плевен 

~"-t>- ,~J 
Изготвил становището: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . . . 

(Доц. , д-р Пламен Маринов-Серафимов) 


