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групата на експертите, и резултатът от тяхното комбиниране (мерки х критерии) дава 

обобщени оценки на значимост на мерките според подбраните критерии за трите степени 

риск от инвазия (малък, умерен и висок). Този резултат представлява един важен и много 

полезен ориентир с голямо практическо значение при вземането на управленчески решения 

за борба с разпространението на двата инвазивни вида миди. Очевидно поради това, че 

крайният резултат се получава от съвкупността на много субективни мнения, то подборът и 

броят на въвлечените в този процес експерти и институции има своето значение за 

практическата ефективност на направените оценки. Независимо, че получените най-високи 

оценки на мерките за противодействие са реалистични и логични, авторът си дава сметка за 

условността на направените изводи и правилно отбелязва: „Добре е, след като веднъж 

подходът е използван, да се преразгледат първоначалните резултати, да се преработят 

списъците с управленческите мерки и с критериите за оценка, и да се повтори процесът на 

оценяване”.  

Трудовете по темата отразяват по-голямата част от съдържанието на дисертацията, 

като същото важи и за автореферата, който съдържа всички важни и съществени елементи от 

дисертацията. Трудовете по дисертацията са привлекли вниманието на научната общност, за 

което свидетелстват установените до момента 16 цитирания. Натрупаните кредити са далеч 

над задължителния минимум, но те едва ли са подходящата мярка за научните активности и 

постижения на автора, които са добре известни на научната общност в страната и чужбина. 

В заключение бих желал да подчертая, че е налице едно актуално, широко мащабно, 

обхващащо цялата страна изследване на процеса на инвазия на мидите от род Dreissena. 

Отчитайки световния опит и прилагайки съвременни подходи и методи (широк набор от 

географски, физични, химични показатели, ГИС, мултикритериен и други статистически 

анализи) в сътрудничество с отговорните национални и местни институции и експерти от 5 

страни авторът стига до важни изводи с научно и голямо приложно значение за ефективното 

противодействие на инвазията на тези два агресивни инвазивни вида молюски. 

Затова убедено ще гласувам за присъждане на г-жа Тричкова научната и 

образователна степен „доктор”. 

 

София, 11.10.2018 г.     Проф., д-р Румен Калчев 


