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РЕЦЕНЗИЯ 

от проф.дтн.инж. Евелин Монев относно конкурса за професор по професионално 

направление 4.4. „Науки за земята”, научна специалност „Хидрология на сушата 

и водните ресурси”, обявен от Софийски Университет „Св. Климент Охридски” в 

ДВ. бр. 16/24.02.2012 год. 

 

 На обявеният конкурс за „професор” по посоченото професионално направление 

се е явил само един кандидат – доц. д-р Нели Стефанова Христова. 

 

1. БИОГРАФИЧНИ БЕЛЕЖКИ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНА 

КАРИЕРА НА КАНДИДАТА. 

Доц. Христова е родена в гр. Шумен през 1958 год. През 1980 год. завършва 

редовния пълен курс по специалността „География” на Геолого-географския факултет в 

Соф. Университет „Св. Климент Охридски”, чрез което придобива професионална 

квалификация „магистър по география”. 

Професионална кариера: 

от 1980 г. до 1983 г. преподавател по география в ЕСПУ „Д. Благоев”, гр. 

Смядово, обл. Шумен. 

от 1983 г. до сега  преподавател в катедра „Климатология, хидрология и 

геоморфология” на ГГФ при Соф. Университет „Св. 

Климент Охридски”, където е преминала през 

следните длъжности: 

от 1983 г. до 1986 г. асистент; 

от 1987 г. до 1991 г. старши асистент; 

от 1992 г. до 2002 г. главен асистент; 

от 2003 год. доцент. 

 

Следдипломна квалификация: 

1984 год. Школа за педагогическа, методическа и 

психологическа подготовка към Университета. 

1984 год. Международен висш хидроложки курс към 

ЮНЕСКО – Москва. 

1991 год. Защита на дисертация за образователна и научна 

степен „Доктор” по географски науки. 

 

2. ПЕДАГОГИЧНА ДЕЙНОСТ. 

Целият си трудов стаж доц. Христова е провела като педагог. С изключение на 

първите около три години на учителстване в системата на средното образование, през 

цялото останало време тя е била университетски преподавател в една и съща катедра на 

Соф. университет „Св. Климент Охридски”. 

Аудиторни занятия 

 Участва активно при подготовката на магистри и бакалаври в катедра 

„Климатология, хидрология и геоморфология”по учебните програми на следните 

дисциплини: 

 Обща хидрология; 

 Хидрология на България; 

 География на подземните води; 

 Екологична хидрология; 

 Хидрология на континентите; 

 Приложна хидрология; 
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 Методи за изследване на речния отток; 

 Хидроклиматични ресурси на България; 

 Икономическа политика в областта на водните ресурси; 

До 1992 год. тя е водила упражненията по горните дисциплини, като след това 

започва да чете и основните лекционни курсове. Включена е и в лекционната дейност 

на организираните международни курсове по хидрология, която се води на английски 

език. 

Работа със студенти, дипломанти и докторанти. 

Ръководила е студентски колективи при участието им в два големи 

научноизследователски проекта, подготвяла е студенти за участие в научни 

конференции с доклади. 

Била е научен ръководител на един редовен докторант. Ръководила е голям брой 

дипломни работи на завършващи студенти, като е автор и на много рецензии върху 

дипломни работи. 

Разработване на програми и лекционни курсове. 

Доц. Христова е проявила голяма активност при разработването на учебни 

програми и лекционни курсове. За степента бакалавър тя е разработила самостоятелно 

пет лекционни курса, а за степента магистър – 3 самостоятелно и още две в съавторство 

с друг преподавател. 

Написване на учебници и учебни помагала. 

В своя актив доц. Христова има самостоятелното написване на два учебника за ВУЗ 

– „Обща хидрология” и „Методи за изследване на речния отток” и още две ръководства 

по хидрология в съавторство с други преподаватели. С две от тях тя участва в 

настоящия конкурс. 

 

3. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ. 

Научно-изследователската дейност на доц. Нели Христова е отразена в общо 72 

официални публикации. От тях 28 бр. са послужили при хабилитацията й като доцент, 

поради което за участие в настоящия конкурс е представен списък от 44 публикации. 

От направения преглед на приложените копия се установява, че труд № 3 е второ 

преработено издание на учебник от предходния период, публикации № 43 и № 44 са 

представени само с резюмета, които не могат да се рецензират, а трудове № 17 и № 35 

третират едно и също изследване. Труд № 29 няма отношение към научната 

специалност на конкурса и не се рецензира. В приложенията се намира копие от още 

една публикация от 2005 год. със заглавие “New Paradigms in Hydrology” която не е 

включена в списъка, но рецензентът приема участието й. По този начин броят на 

приетите за рецензиране трудове се установява на 40. Те са разпределени както следва: 

Монографии – 1 бр. на български език. 

Учебници и ръководства – 2 бр. на български език. 

Статии в български и чужди реферирани списания – 14 бр., от които 9 на 

български език, 4 на английски и 1 на румънки езици.  

Доклади в сборници от национални и международни научни форуми – 23 бр., от 

които 7 на български език и 16 на английски език. 

Публикационната дейност на доц. Христова е обширна, поради което на 

индивидуална оценка ще бъде подложена само монографията й, а останалите научни 

трудове ще бъдат оценени по групи в зависимост от тематичната им насоченост: 

 Хидрография на България. 

 Изучаване на речния режим. 

 Изследване на влажни зони. 

 Философски аспект за речната система. 
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 Хидроложка педагогика. 

 

3.1 Труд № 1 - „Речни води на България”.  
Това е едно фундаментално обобщение на извършените изследвания и знания 

добити за българските реки през целия исторически период от развитието на научния 

клон „Хидрология на България”. По своята значимост, обем и съдържание, 

монографията може да играе ролята на изискващия се по стария Закон за научните 

звания „хабилитационен труд” за придобиване на научното звание „професор”. 

Трудът е с обем от 830 печатни страници, като материалът е разпределен в увод, 

три части, заключение и богат набор от приложения. Използваната литература не е 

номерирана, но списъкът й е поместен върху 42 страници, от което се заключава, че 

обхваща над 800 публикации на всички поколения хидролози, дали принос в изучаване 

на българските реки. 

В увода се проследява историческото развитие на хидроложките изследвания у 

нас, което се разделя на два основни периода, в зависимост от развитието на 

хидрометричната мрежа и институциалното наблюдение на оттока. Като начало на тази 

дейност се обосновава далечната 1858 год., а прехода към втория период от развитието 

се посочва през 1949/50 год., когато се създава единната Националната хидрометрична 

служба към Министерския съвет. Уводът пресъздава цялостното историческо развитие 

на хидрологията в България, като представлява единствената по рода си 

систематизация на ценни исторически факти и събития от преди 150 години до сега. 

Част първа „Речна мрежа” – представлява пълно описание на речната мрежа в 

територията на България. В глава първа се описва формирането и развитието й от 

епохата на терциера до съвременното състояние включващо над 2200 обособени водни 

течения. Подробно са разгледани факторите на пространствената структура и 

особеностите на палеохидроложката еволюция. Анализирана е структурата на речната 

мрежа, като гъстота, планови очертания и други хидрографски елементи. В глава втора 

се дава описанието на двата хидро-географски региона – Черноморски и Егейски, които 

се включват в територията на страната три главни водосборни басейни – Дунавски, 

Черноморски и Беломорски. С кратко описание са посочени всички съществуващи реки 

до най-нисш порядък – разряда на приточната субординация не е посочен, но ако се 

съди по факта, че фигурират водосборни области под 2 км
2
 става очевидно, че 

систематизацията обхваща и всички малки реки, на които населението е дало местни 

наименования.  

Научните приноси на автора в тази част се откриват в обоснованата чрез 

корелативен анализ три- и шест-степенна класификация на реките в зависимост от 

тяхната дължина и водосборна област. 

Като научно-приложен принос може да се счита систематизацията и 

хидрографската характеристика на 2400 водни течения в страната, разпределени по 

хидро-географски региони, главни водосборни басейни и главни поречия. 

Част втора „Речен отток” –трактовка на основните раздели от общата 

хидрология по формирането, режима, качеството и транспортираните наноси в оттока 

на реките в България. Глава трета е посветена на формирането, структурата и обема на 

оттока. Подробно са разгледани въпросите за факторите и условията при формиране на 

оттока, източници за подхранване и воден баланс, структура, обем, колебания и 

териториално разпределение на оттока. Глава четвърта е посветена на отточния режим 

– фактори обуславящи режима, концепция за разглеждането му в хидроложки години, 

екстремни състояния на оттока, времево разпределение, типизация и райониране по 

отточен режим. Глава пета и шеста разглеждат температурния, и термичен режим на 

речните води, тяхното замръзване и ледови образувания. В глава седма са разгледани 
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проблемите по наносния транспорт – формиране на речните наноси, количество, 

мътност и режими на тяхното транспортиране. Глава осма третира качеството на 

речните води – главно техния йонен състав и минерализация. 

Научните и научно-приложни приноси на автора в тази част се откриват по 

следните направления: 

 Предложен е статистически подход за определяне на началото и 

продължителността на хидроложката година въз основа на т.н. „прагов метод”. 

 Установен е броя и относителния дял на реките по продължителност на периода за 

поява на пълноводието и маловодните периоди. 

 Установени са основните параметри за пролетното пълноводие – начало, край, 

продължителност и обем за р. Искър. 

 Установен е периода с най-голяма честота на високи вълни за нашите реки от 

умерено континентален климатичен район 

 Лансира се новата синергетична концепция за високите вълни, когато „взривното” 

въздействието върху речната система потиска дисипативните й функции и се стига 

до неограничени по екстремност отговори. 

 Представено е разпределението и устойчивостта на минималния отток в страната 

разработени чрез индекса на Хамилтън.  

 Установено е на фазовото разпределение на речния отток в страната чрез редуващи 

се пълноводни и маловодни периоди. Разработена е типизация за появата на 

първите отточни минимуми и максимуми, както и за отточния режим според 

времевата поява на отточните фази, броя на състоянията на високи и ниски води и 

тяхната продължителност. 

 Предложена е типизация по време и продължителност на наносния и йонния отток 

през фазата на минималните наносни количества. 

 Дефинирани са типове вътрешно годишно разпределение на мътността в речните 

води. 

Част трета – „ Управление и използване на водите” – съдържа исторически 

преглед на държавна политика по водите у нас и развитието на водностопанското им 

използване. В глава девета се проследява административната структура и мерките за 

наблюдение, поддръжка и използване на водите през четирите характерни по 

обществено-икономическото и политическо развитие на страната периоди - от 

средновековното османското владичество до днес. В глава десета се описва водното 

стопанство, като акцента е поставен върху съвременното му състояние. Въпреки 

предизвикания упадък в сектора на хидромелиорациите, страната ни притежава мощно 

развита водностопанска инфраструктура, поради което нейното разглеждане е 

направено обобщено по сектори, като са дадени примери за някои по-крупни 

водностопански системи.  

 Монографията завършва със Заключение, в което малко несвойствено се 

поставя на разглеждане зоналността и азоналността на хидроложките процеси. По-

правилно би било тези въпроси да се третират в съответните глави на предходните 

части. 

 В края на монографията се дават приложения от таблици с резултати от 

изследвания на цитираните автори по всички засегнати въпроси, които съдържат ценна 

фактологична информация с приложна стойност. 

 Монографичният труд е редактиран в издържан академичен стил с коректна 

употреба на терминологията и дименсионалното представяне на величините. 

Описаните изследвания и резултати са поднесени в логична последователност с 

коректно цитиране на техните автори. Оформен е като представително издание с 

твърди корици, на висок печат, с ясни и четливи графични илюстрации. 
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 Към посочените в отделните му части научни приноси трябва да се добави 

творческото осмисляне на един огромен материал, плод от дейността на няколко 

поколения български хидролози, в единно цяло със собствените изследвания на автора 

и направените от това обобщения. В това отношение монографията е единствена по 

рода си в националната ни специализирана литература и отговаря на потребността от 

научно обобщение в настоящия момент от интензивния етап в развитието на 

инженерната и обща хидрология в нашата страна.  

 

3.2 Трудове по хидрография на България (№ 7, 8, 15, 20, 25 и 26). Описани са 

изследванията на автора за определяне на речните дължини на 45 реки и суходолия и 

водосборните площи на 24 речни басейни в Лудогорско-Добруджанския район, които 

са класифицирани по основните хидрографски показатели. 

Анализирани са плановата конфигурация и гъстота на речната мрежа в 

отточните области на страната. 

Въз основа на хидрографските, хидроложките и географски характеристики са 

дефинирани главните поречия в Дунавския и Черноморския водосборни басейни. 

Разработката е предназначена за целите на интегрираното управление на водните 

ресурси. 

Анализирани са регионалните особености на палеохидроложката еволюция, 

което може да служи за основа за моделиране на възможните еволюционни коридори 

на хидрографската мрежа. 

Наименованията на реките в България са подложени на семантичен анализ, 

разкриващ тракийски, гръцки, славянски и турски слоеве. Въз основа на над 2000 речни 

названия са изведени най-често повтарящите се и е проучена тяхната географска 

обвързаност. Обоснована е необходимостта от въвеждане на единно наименование за 

всяка река, което изисква официална промяна в някои хидроними. 

Приносите на автора в тази група от публикации имат научно-приложен 

характер. 

 

3.3. Трудове по изучаване на речния режим (№ 6, 9, 12, 13, 14,16, 17, 18, 21, 22, 

23, 24, 28, 32, 34, 35, 38, 39, 40 и 41). Това е най-многочислената група трудове, 

отразяваща преобладаващия облик на досегашното научно творчество на кандидатката. 

Въз основа на голям обем хидрометрични данни за нашите реки и 

съществуващите аналитични и графични зависимости за формирането оттока, 

вътрешно годишното му разпределение, обема, наносите, термичния режим, йонния 

състав и минерализацията е систематизирано и анализирано влиянието на 

определящите фактори, като са изведени съответните обобщения.  

Предложена е методика за типизация на отточния режим в две таксономични 

единици, с допълнително отчитане на времето за настъпване на отточните максимуми. 

Определени са три типа вътрешно годишно разпределение на оттока, като са обособени 

и териториите със подобие на неговите колебания. Изследвани са и са описани 

регионалните особености на типовете отточни режими- 

Дефинирано е понятието воднобалансова година, като приложението на 

„праговия метод” дава възможност за по-точно определяне на отточните фази. Въз 

основа на това са анализирани времевите параметри на пълноводните и маловодни 

периоди през водноболансовата година. Обособени са групи от реки със с фазово 

сходства на хидрографите. Разработен е метод за оценка на изменчивостта на оттока 

през воднобалансовата година чрез отчитане на времетраенето и обема на фазите. 

Наблюдаваните ходографи на високите вълни са били, също обект на 

изследванията на кандидатката. Проведени са изследвания върху тяхната честота, 
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продължителност на фазите и форма за реките от Дунавския водосборен басейн, както 

и за някои от високопланинските части на страната. Въз основа на тези анализи е 

предложено райониране на Дунавската равнина по честота на високите вълни. 

Специални изследвания са били направени върху катастрофалните наводнения в 

страната, като е представено географската им разпределение и периодичност. 

Максималните води в река Струма са били изследвани и за целите на екстремните 

спортове, като рафтинг, воден туризъм и др. 

Фазата на минималния отток, също заема определено място в изследванията на 

кандидатката. Въведен е нов индекс за оценка на устойчивостта на минималния 

месечен отток, който е послужил за дефиниране на три речни групи по този показател. 

Честота и продължителността на хидроложкото засушаване са оценени чрез удачно 

използване на стандартните статистически отклонения в закона за разпределение на 

вероятностите. Определени са нивата на воден стрес в главните водосборни басейни на 

страната чрез установените в науката и практиката индикатори за тези цели. 

Трудовете от тази група съдържат научни и научно-приложни приноси, които 

следват пряко от представеното описание на изследванията. 

Трудове по изследване на влажни зони (№ 5, 10, 11, 19, 27 и 33). Извършени са 

хидроложки анализи относно водния баланс и режима на водните нива в крайморските 

влажни зони Дуранкулашка, Шабленска, Поморийска и Атанасовска. Получените 

резултати могат да служат за възстановителни цели и поддържане на екологичното 

равновесие. 

Изследвани са езерата и блатата в Лудогорско-Добруджанския район, които са 

дефинирани като влажни зони от езерно-блатен тип и морски тип. 

Въз основа на аерофотоснимки и топографски карти са проведени изследвания 

върху настъпилите промени във водния баланс и режима на водните нива в 

Поморийското езеро и Атанасовското езеро. В резултат са установени трайни 

трансформации в естествения баланс, които могат да бъдат възстановени само чрез 

инженерни мерки за подобряване на връзката им с Черно море. 

Приносите имат научно-приложен характер. 

 

Трудове с философски аспект за развитието на речната система (№ 30, 31, 

36, 37 и един неномериран). Тези трудове имат концептуален характер и по принцип, 

не са свързани с изследване на конкретна речна система. Тезата се третира от гледна 

точка на всеобщата синергетичната концепция за развитието на природата, като среда в 

която и закономерните и случайни процеси са подчинени на мировата самоорганизация 

и взаимно свързана еволюция (коеволюция). Развитието на речната система не прави 

изключение от природните процеси, като и в него се откриват признаци за подчиненост 

на философските теории за реда и хаоса, симетрията и асиметрията. Изтъква се всички 

форма на развитие са управляват от вектора на времето като невъзвратима линейна 

величина, в която намират израз цикличността, стихийните хидроложки процеси, 

означени с философската алегория „експлозивни” (blow up) и дисипативните процеси 

на отточните режими между тях, които възстановяват равновесието.  

Като незначителна редакционна забележка тук може да се спомене използваният 

буквален превод от английски език „стрела на времето”, вместо „вектор на времето”. 

Синергетичната парадигма е съвременно направление в природните науки, което 

в хидрологията, за сега има само обяснителен характер. Научният принос на авторката 

се състои в опита за налагане на такова мислене, от което могат да се очакват бъдещи 

положителни резултати с приложен характер. 
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Хидроложка педагогика (№ 2 и 4). Публикациите представляват един учебник 

за ВУЗ по Обща хидрология и едно учебно помагало (задачи и тестове) по същата 

дисциплина за студенти. Въпреки, че в педагогичната литература не се изисква 

оригиналност на излагания учебен материал, в изданията са включени и научни 

резултати на кандидатката.  

 

Посочените приноси в публикациите на доц. Христова имат научен и научно-

приложен характер, като към научните приноси се отнасят методичните й разработки, а 

тяхното приложение за реките в България формират научно приложното им значение. 

Тяхната оригиналност не страда от обстоятелството, че в рецензията някои от тях са 

посочени при съответните специализирани публикации, а са отбелязани и при оценката 

на монографичния труд, който има и обобщаващо значение.  

Научните приноси могат да се класифицират в следните групи: 

1. Адаптиране и развитие на нови теории. 

2. Създаване на нови методики, класификации и систематизации. 

3. Излагане на нови потвърдителни научни факти. 

4. Творческо обобщение на съществуващи научни знания и научен опит. 

Научно-приложните приноси се откриват във почти всички от многобройните 

изследвания на авторката, относно формирането на оттока и отточния и режим в 

българските реки. 

Научно публикационната дейност на кандидатката е намерила и съответно 

признание от научната общественост. В приложената справка са посочени 26 бр. 

цитирания на нейни публикации, от които 2 бр. в чужбина. 

Към научното творчество на доц. Христова не могат да се отправят съществени 

критични бележки. То се отличава с прецизност, добър академичен език и точно 

боравене с понятията и дименсиите. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Разглежданата кандидатурата покрива изцяло същностните и всички формални 

изискванията на Закон за развитието на академичния състав в Република България. Нейното 

пълно съответствие с характера на обявения конкурс се доказва от двата й основни 

прерогатива: 

1. Дългогодишна и компетентна педагогична практика, която се отличава с висока 

активност в аудиторната дейност, работа със студенти, дипломанти и 

докторанти, както и с разработването на учебни програми и учебни помагала. 

2. Значителна научно-изследователска дейност, характеризираща са с оригинални 

научни и научно-приложни приноси, намерила признание всред нашата научна 

общественост. 

Имайки пред вид всичко горе изложено, предлагам на научното жури по конкурса 

на СУ „Климент Охридски” – ДВ бр. 16/24.02.2012 г. да избере доц. д-р Нели 

Стефанова Христова на академичната длъжност „ПРОФЕСОР” с професионално 

направление 4.4. „Науки за земята”, научна специалност „Хидрология на сушата и 

водните ресурси”. 

 

 

04.06-2012 г.     РЕЦЕНЗЕНТ: 

 

        (проф.дтн.инж. Е. Монев) 

 


