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1. Състояние на документацията по процедурата за защита 

Документацията по процедурата за защита отговаря на  всички 

изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България (обн. ДВ бр. 75 от 24. 09. 2011г, изм. ДВ бр. 19 от 08. 03. 2011г.), 

Правилника за прилагане на този закон, а така също приетия от АС на 

20.04.1911 г. Правилник за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности в СУ „ Св. Климент Охридски”. 

 

2.Общо описание на представените материали 

Научните изследвания в областта на хидрологията на сушата и водните 

ресурси, както и създаването на учебници и учебни помагала за Висшите 

училища са изключително важни , доколкото представляват съвременна база 

за развитие на всички  направления в областта на Науките за Земята. 

Същевременно ясно се очертава въздействието на научните и образователни 

аспекти на познанията в хидрологията спрямо научни направления с 

инженерен, обществен и хуманитарен профил. Изясняването на водещите 

концепции, методологични проблеми и изследователски методи в 

хидрологията са особено актуални, с несъмнен приложен ефект при 

установяване на закономерности в динамиката на природната среда, 

демографските, социалните, икономическите и транспортни условия на 

различни регионални нива. 

Съществен акцент представляват образователните аспекти на 

хидрологията с оглед на мониторинга, управлението, умното използуване и 

опазването на безценния природен дар – водата.  

 В общия списък на публикациите на доц. д-р Нели Христова са 

включени 85 заглавия, от които 72 са научни статии, доклади, монографии и 

учебници за ВУЗ, а 13 – учебници и учебни помагала за средното училище. 

Те са представени в следните раздели: 

 І. Монографии – № 1 

 ІІ. Учебници и ръководства- № 2, 3, 4, 5, 6. 



 ІІІ. Статии в български и чужди реферирани списания – от № 7 до 33. 

 ІV. Статии и доклади в сборници от национални и международни 

научни форуми – от № 34 до 69. 

 V. Резюмета, публикувани в сборници от научни конференции – от № 

70 до 72. 

 VІ. Други – от № 73 до 85.  

 В отделен списък са представени за рецензиране в конкурса за 

професор 44 публикации, които представляват монографии, учебници и 

учебни пособия за ВУЗ, статии и студии в научни списания, доклади и 

резюмета на доклади на национални и чуждестранни научни форуми. 

 Съгласно изискванията на Закона и Правилниците, на рецензиране и 

оценяване подлежат научните трудове, публикувани след хабилитирането на 

д-р Нели Христова т.е. посочените във втория списък.  Не се рецензира 

научната продукция, отнасяща се до получаване на научната и образователна 

степен „доктор” и до научното звание „доцент”. Освен това не се рецензират 

следните публикации: 

 1. Целият раздел V от общия списък – резюмета, публикувани  в 

сборници от научни конференции (от № 70 до 72). 

 2. Учебници и учебни пособия за средните училища – целия раздел VІ 

от № 73 до 85. 

 3. Научно-популярни статии – от № 67 до 69 по общия списък.  

 В резултат на извършената редукция на рецензиране подлежат 41 

публикации по професионалното направление „Науки за Земята” -4.4. Според 

приложения в документацията втори списък (след получаването на 

академичната длъжност “доцент”) в тях се включват: 

 1. Монографии - №  1 

 2. Учебници и ръководства – № 2, 4. 

 3. Статии –  № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 

 4. Доклади – № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.  

Научните статии са отпечатани в периодични или специализирани 

научни издания, докладите – в сборници на национални и международни 

конференции, а други са част от раздели на монографии. 

 

3. Кратка характеристика на творческата дейност на кандидата 

Доцент д-р Нели Стефанова Христова е родена на 12.08.1958 г. В с. Т. 

Икономово, Варненско. През 1980 г. завършва висшето си образование в СУ 

“Св.Климент Охридски” – ГГФ с квалификация “географ – физикогеограф, 

хидроклиматолог, преподавател по география в ЕСПУ”. От 1980 до 1982 г. е 

учител по география в гр.Смядово, Шуменско. След успешен конкурс през 

1983 г. е назначена за асистент в катедрата по “Климатология и хидрология” 

на ГГФ при СУ “Св.Климент Охридски”. През 1984 г. последователно 

завършва “Школа за педагогическа, методическа и психологическа 

подготовка” към Софийския университет и Международните висши 

хидроложки курсове към ЮНЕСКО в Москва – “Проблеми на съвременната 



научна хидрология и подготовка на хидролози с висша и средна 

квалификация”. 

 През 1991 г. защитава дисертационен труд на тема: “Вътрешногодишно 

разпределение на оттока и изменението му под влияние на антропогенната 

дейност в поречието на р.Искър”. От 1992 до 2003 г. е Главен асистент в 

катедрата.  Научната комисия по Науки за земята при ВАК  през 2002 г. 

присъжда на д-р Нели Христова научното звание “Доцент”.   

От 2007 до 2008 г. е ръководител на катедрата по “Климатология, 

хидрология и геоморфология” на ГГФ. 

От 1990 г. е член на Националния комитет по водите на  Република 

България. От 2009 г. е член на БАВ и IAHS, както и на организационните 

комитети: “Global changes and problems – theory and practice”; “ Romanian-

Bulgarian-Hungarian-Serbian Conference”. 

Освен това е член на Editorial Advisory Board на Forum Geographic, 

Romania. 

Преподавателската дейност на д-р Нели Христова е свързана с водене 

на лекциите, семинарните занятия и лабораторните упражнения в степента 

бакалавър по Обща Хидрология, Хидрология на България, География на 

подземните води, Хидрология на континентите, Водни ресурси на Земята. 

Значително е участието на доц. Христова в подготовката на магистърските 

програми към катедрата, където е титуляр по следните дисциплини: 

Приложна хидрология, Хидроклиматични ресурси на България, 

Икономическа политика в областта на водните ресурси. 

Доц. Христова е научен ръководител на редовен докторант с докторска 

теза “Параметри на хидроложката суша в поречията западно от р.Искър”. 

Научен ръководител е на над 15 дипломанти. 

Научните интереси на доц.д-р Нели Христова са насочени към широк 

спектър от проблеми, свързани с професионалното направление „Науки за 

земята” (Хидрология на сушата и водните ресурси). Значителни усилия са 

посветени на хидрографията на България – структура, диференциация, 

хидроними, класификация на речните системи. Определен интерес 

представлява разработването на проблеми свързани с речния режим – отток, 

термика,  ледови явления и наноси, екстремни стойности на речния отток, 

както и параметризация на средния многогодишен отток общо за България  и 

в регионален план. Разработени са методи за класификация на хидроложките 

процеси и явления. В теоретичен аспект се приемат и разработват редица 

положения от синергетичната парадигма(Хаосът, линейно и циклично време, 

режим на изостряне и пр.) относно речните системи и хидроложките процеси.  

Представени  са актуални теми, свързани с хидрологията и 

трансформацията на крайморските влажни зони в България. 

Значителна част от научната и дейност е посветена на образователните 

аспекти на географията, хидрология на сушата и водните ресурси. 

Научното творчество на доц. Нели Христова самостоятелно или в 

съавторство включва над 80 статии, студии, доклади, монографии и 

учебници, публикувани в България и чужбина. След 2002 г. в чужбина  са 



публикувани осем доклада, изнесени на конференции и конгреси в Румъния, 

Сърбия, Албания, Македония и Турция.. В България са публикувани 19 

доклади на национални конференции с международно участие. 

След хабилитирането си през 2002 г. д-р  Христова е автор на учебник 

за ВУЗ по Обща Хидрология. Освен това в съавторство е издадено  учебно 

пособие с методически характер, което е предназначено да допълни 

задължителната дисциплина по Обща Хидрология.  

Най-значимия научен труд на доц. Христова представлява 

монографията “Речни води на България” (2012). Това фундаментално 

изследване може да се използува и за целите на висшето образование в 

съответните университети. 

За периода 2002 – 2012 г. са публикувани самостоятелно и в 

съавторство 14 студии и статии в реномирани научни списания. 

Част от публикациите са плод на интензивна изследователска дейност, 

свързана с участието на доц. Христова  в  национални и международни 

проекти . Като по-значими  могат да се посочат: 

- Хидроекологично състояние на крайморските влажни зони, № ВУ -

08/06 към МОН, 2006-2010 г. Ръководител на проекта. 

- Хидроложка специфика на Егейската отточна област. № 276/2010, 

НИД на СУ “Св. Климент Охридски”. Ръководител на проекта. 

- Управление на водните ресурси на трансграничните речни басейни 

между България и Сърбия. № 63/2011, СУ “Св. Климент Охридски”. 

Ръководител на проекта. 

- Интегрирана оценка на риска от наводнения. ВУ 09/06 към МОН, 2006 

-2010. Участник в проекта. 

С цялата си преподавателска  и научна дейност доц. Н. Христова 

доказва, че е теоретично подготвен, продуктивен и задълбочен изследовател 

сред общността на географите.  

   

 4.Анализ на научните публикации 

 Цялостната преподавателска работа и научно творчество на доц. д-р 

Нели Христова са посветени на хидрологията на сушата и водните ресурси. 

Характера на преподаването и проблемите в научното изследване обуславят 

афинитета на Христова към редица аспекти от климатологията, 

геоморфологията, геологията и опазване на природната среда. В същото 

време тя не остава чужда и на някои фундаментални въпроси, свързани с 

математиката и философията, и които и дават възможност да демонстрира 

ерудиция и интердисциплинарност в широката област на Науките за Земята. 

  Трябва да подчертаем, че в съдържателно отношение ясно доминират 

научните резултати и приноси в областта на хидрология на сушата и водните 

ресурси. Темата на дисертационния труд е свързана с хидрологията (кандидат 

на географските науки), а основния труд в конкурса за професор е „Речни 

води на България”. 



 Представената за рецензиране научна продукция, редуцирана според 

изискванията на процедурните правила може да бъде обобщена по следния 

начин: 

- Представени са закономерности в хидрографски план на 

разпределението на водните течения (притоци първи, втори и трети разряд) за 

цялата територия на страната, а също и по главни водосборни басейни и 

главни поречия. Детайлно са проследени главния и второстепенните вододели 

в страната. Определени са дължините на реките, суходолията и площите на 

речните басейни в Лудогорско-Добруджанския регион. Анализирана е 

регионалната и локалната специфика в гъстотата и плановия рисунък на 

речната мрежа. Дефинирани са главните поречия в Дунавския и 

Черноморския водосборен басейн. Предложеният модел разрешава планиране 

на водоползуването и интегриране управление на водните ресурси. 

 - Анализирани са локалната специфика и регионалните особености в 

палеохидроложката еволюция. Посочени са промени в посоката на водните 

течения следствие от бифуркации и пиратерии. Анализът на бъдещото 

развитие на речната мрежа е развит през синергичната парадигма с 

възможности за моделиране на  еволюционни коридори. (1,7, 8,15,25,26) 

 - Представена е версия за различните по време цивилизационни слоеве 

в хидронимията на територията на страната.(1, 20) 

 - Обобщени са факторите, които контролират процесите на формиране 

на речния отток, а също и обема и годишния режим на оттока. Анализирани 

са ледовите фази, наносите, съдържанието на главните ингредиенти и 

минерализацията.(1 ,41) 

 - Обоснована е методологична конструкция за типизация на отточния 

режим. Предложени са три типа годишно разпределение на оттока, като са 

обособени територии със сходство в отточните колебания. Изследвана е 

регионалната специфика на типовете отточен режим.(1, 9, 16, 18, 23, 24, 35) 

 - Дефинирано е понятието воднобалансова година, на основата на 

праговия метод. Анализирани са времевите параметри на пълноводие и 

маловодие, като са обособени групи реки със сходна конфигурация на 

хидрографа. Предложен е метод за определяне степента на изменчивост на 

оттока през воднобалансовата година. Извършена е параметризация на 

високите вълни в Дунавския водосборен басейн и във високите планини.(1, 

13, 14, 34). 

 - Предложен е нов индекс за устойчивостта на минималния месечен 

отток, като за територията на страната са определени три групи речни 

басейни. Тестван е 10 % квантил като праг на екстремни ниски води и чрез 

който се определя продължителността и честотата на хидроложката суша.(1, 

6, 23) 

 - Задълбочено са анализирани хидроложките характеристики на 

влажните зони (езера и блата) по Българското Черноморско крайбрежие 

северно от Бургас, както и в Лудогорско-Добруджанския регион край Дунав и 

във вътрешността.(5, 10, 11,15, 19, 27, 33) 



 - В теоретичен план е представена синергетичната парадигма при 

еволюцията на речните системи.(30,31,36,37,41). Предложена е ясна 

систематика като съвкупност от йерархично подредени фрагменти с различна 

възраст, които имат кохерентно поведение. Тази по своята същност 

автономна система синтезира в себе си ,както минали, така и бъдещи 

състояния. Обоснована е “стрелата на времето” в еволюцията на речните 

системи чрез усложняване на хидрографската им структура, формирането и 

изчезването на състоянията на пълноводие и маловодие. Приема се, че 

развитието на речната мрежа и поведението на речния отток са израз на 

линейно-циклично време.  

 Без съмнение най-значителното научно постижение на доц. Христова е 

“Речни води в България”, в което са вплетени всички нейни научни 

разработки. 

 Освен значимата научна продукция д-р Христова е написала и учебник 

по Обща хидрология, в който пестеливо ,но научно издържано представя 

своите виждания относно процесите и явленията в хидросферата, обосновава 

въздействието на факторите и еволюцията на водните тела – подземни води, 

речните системи, езерата, блатата, ледниците и моретата.(4). Като съставна 

част при преподаването може да се приеме добре конструираното 

Ръководство по обща хидрология , в което разбираемо са поднесени задачи, 

тестове и провеждане на учебна практика.(2) 

 

 5.Научни постижения и характер на приносите 

 Приемам авторската справка за научните приноси, съдържащи се в 

представените публикации на д-р Нели Христова. 

 Анализът и оценката на представените за рецензиране научни 

публикации (редуциран брой) дават възможност за обобщено представяне на 

следните по-съществени приноси: 

 4.1. Новост в теоретико-методологичен аспект 

 - Предложена и обоснована е методологична конструкция за типизация 

на отточния режим. Дефинирано е понятието воднобалансова година на 

базата на праговия метод, което дава възможност за еднозначно определяне 

на отточните фази.  

 - Предложен е метод за определяне на степента на изменчивост на 

оттока, който се основава на честотата на пълноводието и маловодието с 

определена продължителност. 

 - Обосновава се идеята за речна система като съвкупност от йерархично 

подредени  фрагменти с различна възраст, които имат кохерентно поведение. 

Развитието на автономната речна система е подчинено на коеволюционните 

закони. 

 - Приема се наличието на “стрела на времето” в еволюцията на речните 

системи, като речната мрежа и оттока са израз на линейно-циклично време.  

  

 4.2. Резултати обогатяващи съществуващите знания 



 - Основавайки се на хидрографски, хидроложки и географски 

характеристики са определени главните поречия на Дунавския и 

Черноморския водосборен басейн. 

 - Изяснена е регионалната и локална специфика в гъстотата и плановия 

рисунък на речната мрежа.  

 - Определени са различните цивилизационни слоеве в хидронимията на 

страната. 

 - Представени са регионалните особености и локалната специфика на 

палеохидроложката еволюция. Промените в посоката на водните течения 

следствие от бифуркации и пиратерии и допусканията относно бъдещото 

развитие на речната мрежа чрез синергетичната парадигма е основа за 

моделиране на възможната еволюция. 

 - Анализирани са вероятностите за проява на речни прииждания, като 

Дунавския водосборен басейн е райониран по отношение на честотата на 

високите вълни. 

 - Извършен е пространствен анализ на устойчивостта на минималния 

речен отток. 

 - Продължителността и честотата на хидроложката суша е представена 

чрез 10-% квантил като праг на екстремно ниски води. 

 - Извършен е подробен хидроложки анализ на Крайморските и 

Лудогорско-Добруджанските влажни зони. 

 

 4.3. Приноси с научно-приложен характер 

 - Систематизирани и описани са хидрографските характеристики на 

2400 водни течения, необходими за съставяне на воден кадастър в 

Басейновите дирекции за управление на водите. 

 - Измерени са дължините на реките и суходолията, както и площите на 

речните басейни в Лудогорско-Добруджанския район. 

 - Дефинираните главни поречия са основа за анализ и планиране на 

водоползуването и за интегрираното управление на водните ресурси. 

 - Разработени и приложени са конкретни дидактични принципи, 

подходи и методи на преподаване на студентите по дисциплини, свързани с 

Хидрология на сушата и водните ресурси.. 

 Необходимо е специално да отбележа моята висока оценка за 

монографията на д-р Христова „Речни води на България” (832 с.).  Този труд 

има класическа структура, изчерпателно съдържание относно теоретични 

постановки и научни концепции.   Считам, че научната монография  има 

качеството  на учебник за ВУЗ и същевременно е своеобразна енциклопедия 

на хидрологията в България. 

  

 6.Цитирания в наши и чужди източници  

 Доц. Д-р Нели Христова представя автосправка за цитирания в 

монографии, статии и дисертации. Забелязаните цитирания, издирени по 

традиционен начин и съхранени в собствен архив са 26. Прави впечатление 

,че тя е цитирана при разработка на методики в МОСВ. 



 Броят на цитиранията демонстрира актуалността и научната тежест на 

авторските приноси и резултати. 

  

 7.Критични бележки и въпроси 

 Справката с научните приноси е много обемиста и твърде описателна. 

Част от приносите могат да се обединят и резюмират като се избегнат някои 

от дадените пояснения. 

 В монографията(1) от стр.83 до 300 са разгледани разточително 

подробно хидрографската специфика на водосборните басейни и главните 

поречия – вододели, местоположение, дължини, форма, притоци, гъстота на 

речната мрежа и пр. Получава се нещо като подробно описание на 

топографската карта. В същото време монографията е богато илюстрирана с 

таблици, графики, карти и прочие.  

 На много от приложените карти(в 1) липсват легенди – стр.324, стр.347 

,стр.343, стр.356, стр.357, стр.436, 437 и др. 

 На стр.451 табл. 4.25 не дава възможност да се отразява обособена 

група с първи отточен максимум през ноември-февруари. Всъщност най-

разпространената група има отточен максимум от март до май, а не май/юни. 

Освен това не е посочен очевидния първичен минимум през август/октомври. 

 Не е точно твърдението за “по-малките средногодишни валежи за едни 

и същи височинни пояси в северните части на страната в сравнение с южните 

поречия”.(Стр.614 от 1)  

 На стр.34 от публикация 11 са допуснати неточности в анализа – 

вторичен максимум на валежите през януари няма, както няма и вторични 

минимуми през февруари и април, защото е през март(табл.1) 

 Основен недостатък на учебника по Обща хидрология е изключително 

пестеливото съдържание (телеграфен вид), редица неудачни снимки, както и 

бедната фактология относно океанологията и глациологията. Подбраната 

добра конструкция позволява обема на текста да бъде около 400 – 500 

страници. Същевременно трябва да се избягнат неясноти и неточности ,които 

са допуснати – напр. при химичен състав на океанските води, океански 

течения (вкл.ЕлНиньо), ледници и пр. 

  

 8.Други констатации 

 От рецензираните 41 разработки 27 са самостоятелни. Няма съмнение 

относно авторското присъствие както по отношение на методическите части в 

публикациите, така и спрямо научните приноси. Публикациите са написани 

на издържан научен език с използуване на необходимата професионална 

терминология, което показва ,че кандидатът притежава значителен обем 

интердисциплинарни и специални познания.  

 Тематиката ,по която работи доц. Христова повече от 30 години е 

изключително актуална и важна в научно и научно-приложно отношение. 

Нейните разработки допринасят много за допълване на знанията ни  относно 

хидрологията на България и водните ресурси, както и в други  научни области 



–физическа география, геоморфология, опазване на околната среда, 

климатология и др. 

 Считам, че д-р Нели Христова е утвърден учен, а ерудицията и 

научните и приноси са безспорни. Високото качество на нейната цялостна 

научна продукция е потвърдено от участието в  международни форуми и 

научни проекти. 

 Преподавателската и дейност е образец на компетентност, висока наука, 

дидактичен професионализъм и категорични резултати. 

 Заключение 

 Предвид на  високо оценената преподавателска работа, много добрата 

научна дейност, създадения  научен авторитет в чужбина, безспорните научни 

и приложни резултати,  представянето на университетски учебник и научна 

монография с висока стойност, както и защитената дисертация 

ПРЕПОРЪЧВАМ на почитаемото научно жури към Геолого-географския 

факултет да присъди напълно заслужено на доц. д-р Нели Стефанова 

Христова  научното звание “Професор” по научното направление 4.4. Науки 

за Земята (Хидрология на сушата и водните ресурси). 
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