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npofl. A-p Bacun Cronuenos Hnxonoe, pbKoBoAnren Ha KareApa
,,XhBorHoBbAHh HayKt4" npil Arpapeu yHhBepcrrer f1noe4re, HayqHa
cneqhanHocr:,,Pa3BbxAaHe Ha cencKocronaHcKhre xhBorHl4, 6nonorwg
6norexHnra Ha pa3MHoxaBaHero",

u

orHocHo AncepraqhoHeH TpyA sa npilcbxAaHe Ha o6pasoaarelua h HayqHa
creneH ,,[oKToD" no o6nacr Ha Bhcue o6pasoaaHue 6. ArpapHn HayKV t4
BerephHapHa MeAilLlhHa, npo$ecroHarHo HanpaBneHhe 6.3.
XheorHoebAcrBo, Hay.J Ha cneuuanHocr,,IlTu ueBbgcrBo",

Teua na Aucepra4hoHHr4e rpyqi llpo4yxrrBHa xapaKTepl,tcrrKa Ha MecrHa
nonynaqre roKaqKlr (Numida meleagris) e P. El,nrapna"

Aerop: Auren Atanacoe Anrenoa,

peAoBeH AoKTopaHT
,,XnBorHoB'bAHLt HayKh", ArpapeH yHhBepcilTer - fhoeAhe

B

KareApa

Hayueu pbKoBoAuren: AoU, g-p Matuna Hnxonoea
Hayuen KoHCynraHT: AoU.4-p Becennna CpegKoBa
Ocnoaanue Ba npeACTaBsHe Ha craHoBt4uero: 3anoBea PA16-52/25.0L,20t9 r.
Ha Percropa Ha ArpapeH yHilBepchrer - flnoe.qhe, 3a yLracrhe B HayqHo xypil no
3aulhTa Ha AhcepTaLluoHHhs TpyA.

t.

Hu0opMaqre 3a AficepraHTa
,{rcepraHrur Aurer AraHacoe AHreroe e poAeH npes 1987 r. llpea 2012
np14o6nea 6ararastpcxa creneH no cneqilarHocr ,,3ooilHXeHepcrBo" l

napanenHo- npo$ecnoHarHa xeanuQrxaLlvfl ,,Yrtvrer" B ArpapeH yHilBepchrer f-hoeAne. Ot 2AL2 Ao 2QL4 r. npn4o6hBa ABe MarhcrbpcKl4 creneHil B c'rrll]r4q
yHhBepcnrer- no arpoHoMcrBo, B ,,Mex4yHapoAeH MartacrbpcKr4 Kypc
pacrrrenHa 3aulnra" h no cnellhanHocr ,,CereKqhg h penpo4yKtlr4n Ha
xuBorHhre". Or 2015 r., creA cneLrereH KoHKypc, e peAoBeH AoKTopaHT B
Kare.qpa,,XnBorHoBb.qHil HayKil" Ha Yuueepchrera,

2. O6ufa xapaKTepucrr,rKa

Ha AncepraqnoHHl,rg Tpyg
Crpyxrypa u o6eu: ,{ucepraqnoHHhnr rpyA e HantacaH aa 2t9 crpaHuLl4 r/
e crpyKTyphpaH cbrnacHo o6ulonpnerhre h3hcKBaHhn.
Arctyannoq. 3a noBeve or 10 000 roqvltnr or 10 000 BhAa nrt lqvt
qoBeKbr e ycnqn Aa oAoMauHh 10, Karo or rnx r4HTeH3hBHo ce h3nor3Bar
noroBhHara. Toraqra e cpeA nocogeHhre 10 Bt Aa, npilTexaBa qeHHn
6rororrquh h cronaHcKil KaqecrBa/ Ho e MarKo no3Hara y Hac. Hacrosulero

проучване е стъпка към популяризиране на вида, чрез първото по рода си
мащабно комплексно изследване на двата основни вида продуктивностяйчна и месодайна, на отглежданата у нас популация.
Уводът е кратък, рекламира добре обекта на изследването, но не
представя по убедителен начин необходимостта от проучването му у нас.
Литературният преглед е добре структуриран, изчерпателен във
всички аспекти на проучването, много добре написан, с богат литературен
материал от 294 източника. Обзорът е ненужно натоварен с описание на
видове, хибриди, цветове, към което проучването няма отношение. Първият
раздел на обзора, който заема почти 10 стр. е излишен.
Целта на дисертацията е конкретна, добре формулирана във втората и
обременена с обяснения в първата част на абзаца. Въобще прекалената
натовареност с обяснения е характерна за цялата работа.
Двете поставени задачи са в унисон с целта за комплексно проучване
на продуктивността.
3. Научни и научно-приложни резултати
Методология. Представената схема в началото на раздел „Материал и
методи“, демонстрира доброто планиране на опитите, за получаване на
максимално точни данни по проучваните продуктивни признаци. Подробно е
описан
материалът, използван
в проучването, а включеният в
експериментите брой птици е достатъчен за постигане на целите. Детайлно
са описани условията на провеждане на експериментите- отглеждане,
хранене, дори метеорологичните условия. Изчерпателно са представени
методите за контрол на продуктивните признаци и методиките за анализ на
качествените показатели.
Не така добре са представени така наречените „теоретикоекспериментални модели за определяне влиянието на метеорологичните
фактори“ и методите за статистическа обработка. Опитите за усложняване
не дават по- добра и достоверна информация. Напротив, неразбирането им
е довело до лоша и отчасти неправилна интерпретация, което прави
резултати, описани в подраздел „Регресионен анализ“ (стр. 77) практически
неизползваеми. Така например основните фактори, влияещи върху
продуктивността- температура, влажност и движение на въздуха са
групирани в един „компонент“, което не позволява разграничаване на
влиянието им, в другия е „факторът валеж“, който е безсмислен.
Изпълнение на поставените задачи и постигане на целта.
Подразделите на раздел „Резултати и обсъждане“ следват реда, възприет в
предходните раздели. Направено е мащабно, детайлно и всеобхватно
проучване на основните продуктивни признаци при токачките- яйчна и
месна. Данните от проучването са представени в 47 таблици и са
онагледени с 30 фигури. Дисертацията е богато илюстрирана. Анализът на
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данните, като цяло, е изчерпателен, а резултати са съпоставени с
получените от други автори.
Изследването е първото по рода си у нас за птици от вида Numida
meleagris. В резултат на изследването са установени времето на настъпване
на полова зрялост, продължителността на продуктивния период,
носливостта и интензивността на снасяне през първата и втората
продуктивни години. Направена е детайлна морфометрична характеристика
на яйцата, на съдържанието на мастни киселини, аминокиселини и
минерални вещества в жълтъка и белтъка. Направена е детайлна
характеристика на месодайната продуктивност, проучени са угоителните и
кланичните признаци, и качеството на месото от гръдна и бедрена
мускулатура. Проучени са морфологична структура, pH, цвят, крехкост на
месото, водозадържаща способност, загубите при термична обработка.
Определено е съдържание на мазнини и протеин, на аминокиселини, мастни
киселини, стероли, макро и микроелементи и тяхното изменение в процеса
на съхраняване. Направена е органолептична преценка. Проучено е
влиянието на пола и продължителност на угоителния период върху
проучваните показатели. Установена е ефективността на използването на
фураж при производството на яйца и месо от токачки. Установена е
преживяемостта на птиците, при целогодишно отглеждане в олекотени
постройки.
Направените изводи изцяло произтичат от изследването с изключение
на последния, но би могло да бъдат обобщени, ако се концентрират само
върху резултатите от проучването. Направените препоръки се основават на
резултатите от изследването.
В процеса на работа, по реализиране на проучването, докторантът е
овладял методики и е получил значителни познания в областта на научната
специалност, с което е постигнато високо ниво на образователната програма
при обучението.
Приемам, предложените от докторанта, теоретични и научноприложни приноси, но считам, че са много бедно представени и не
отразяват мащабите на извършената работа и действителните ползи от нея.
4. Автореферат и публикациите по дисертацията
Авторефератът е написан на 50 страници, отговаря на изискванията,
точно и пълно отразява основните резултати от разработката По
материалите на дисертацията са публикувани 4 статии, 3 от които в
международни списания. На една от статиите дисертантът е самостоятелен
автор, а на друга - първи.
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5. Бележки, препоръки и въпроси
Направените бележки са върху една незначителна и без особено
значение част на разработката. Като цяло целта е напълно постигната.
Поставените задачи са изпълнени. В резултат на разработената дисертация
са получени нови знания с определено теоретично и приложно значение.
6. Заключение
Дисертационният труд, представен от дисертанта Ангел Атанасов
Ангелов, е актуално, правилно планирано и добре изпълнено мащабно
проучване. Резултатите могат да се използват в различни сфери- при
развъдната работа с проучвания вид, в хранително- вкусовата индустрия,
диетологията.
Представените от дисертанта материали, отговарят на националните
изисквания за придобиване на образователна и научна степен „доктор“,
регламентирани в Закона за развитие на академичния състав в Република
България и Правилника за неговото прилагане.
На основата на посоченото, давам висока оценка на дисертацията и
гласувам положително за присъждане на образователната и научна степен
„Доктор“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна
медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство, научна
специалност „Птицевъдство“ на Ангел Атанасов Ангелов.

31.01.2019 г.
/Проф. д-р Васил Николов/
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