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Р Е Ц Е Н З И Я  
 

Относно конкурс за заемане на академична длъжност “професор” по 

шифър 4.4 Науки за Земята (Хидрология на сушата и водните ресурси), 

обявен в ДВ, бр. 16 / 24.02.2012 г. 

 

Участник в конкурса: доц. д-р Нели Стефанова Христова – 

катедра “Климатология, хидрология и геоморфология при 

ГГФ на Софийски университет “Св. Климент Охридски” 

Рецензент: Марин Господинов Генев, проф., дтн 

Рецензията е възложена с решение на Научно жури (Протокол № 1 от 03. 

05. 2012 г.) съставът на което е утвърден със заповед № 38–160 от 16.03. 

2012 г. на Ректора на С У “Св. Климент Охридски” 

 

1. Общо описание на представените документи 

Конкурсът за заемане на академичната длъжност “професор” по 

“Хидрология на сушата и водните ресурси” в катедра “Климатология, 

хидрология и геоморфология” при ГГФ е обявен с решение на  Академичния 

съвет  на Софийски университет “Св. Климент Охридски” и обнародван в ДВ, 

бр. 16/24.02.2012 г. Документите за участие в конкурса на доц. д-р Нели 

Стефанова Христова са представени и заведени в канцеларията на Деканата на 

30.04.2012 г. Те са оформени и систематизирани  съобразно изискванията за 

участие в тези конкурси, като са диференцирани по отношение годината на 

последната хабилитация. 

2. Професионалното израстване на кандидата 

Доц. д-р Нели Стефанова Христова е родена на 12 август 1958 г. в гр. 

Шумен. Висшето си образование завършва  през 1980 г. в Софийски 

университет “Св. Климент Охридски” – ГГФ, катедра „Климатология и 

хидрология”. През 1983 г. е избрана за асистент в същата катедра.   

Впоследствие през 1984 г. завършва школа за педагогическа, методическа 

и психологическа подготовка към СУ „Св. Климент Охридски” (Удостоверение 

№21 / 3.05.1984 г.), а същата година и Международни висши хидроложки 

курсове към ЮНЕСКО в Москва – Русия (Диплома № 751 / 10.08.1984 г. 

Избрана е през 1987 г. за старши асистент. 

През 1991 г. успешно защитава дисертация на тема „Вътрешногодишно 

разпределение на оттока и изменението му под влияние на антропогенната 

дейност в поречието на р. Искър” и получава научна и образователна степен 

„доктор” (Диплома 21419/18.09.1992 г. на ВАК). Назначена е през 1992 г. за 

главен асистент. Впоследствие през 2003 г. е избрана за доцент в катедра 
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„Климатология, хидрология и геоморфология” – ГГФ при СУ „Св. Климент 

Охридски” (Диплома 21716/17.02.2002 г., ВАК). 

Професионалната специализация на доц. д-р Нели Стефанова Христова е 

в областта на общата хидрология, морфометрия, речната хидрология, 

хидроклиматични ресурси, влажни зони и др. 

3. Анализ и оценка на научно-образователната дейност 

За педагогическите качества на кандидата имам лични впечатления, тъй 

като съм преподавал в същата катедра. Още като новопостъпил асистент Нели 

Христова проявяваше интерес към всеобхватната съвременна хидрология на 

сушата и океаните. Интересуваше се от методиките за анализ и изчисления на 

параметрите на речните системи и комплекси. Проявяваше интерес към 

антропогенното натоварване на водните обекти и ефекта върху екосистемите на 

околната среда. Непрекъснато търсеше участие в колективи, които разра-

ботваха актуална хидроложка тематика, свързана преди всичко със 

стохастичната хидрология.  

Доц. Христова чете лекции и води семинарни занятия в степен бакалавър 

по дисциплините Обща хидрология, Методи на изследване, География на 

подземните води, Хидрология на континентите, Екологична хидрология. Влага 

творчески умения и участва активно в разработването на лекционни програми и 

такива за семинарни занимания по редица дисциплини. Изготвяла е програми за 

хидроложката част от природно-географски дисциплини към магистърската 

програма “Регионално развитие, управление и Екотуризъм”. Автор е на 

учебник по Обща хидрология и на помагало за семинарни занятия и учебна 

практика по хидрология и тестове за студенти и др. Интерес представлява 

тематично систематизираните от нея в областта на хидрологията редица статии 

от български учени и изследователи в обемната монография „Речни води на 

България”. Участвала е в голям брой научни конференции и симпозиуми. 

Публикувала е свои разработки у нас и в чужбина. Ръководител е на няколко 

научно – изследователски проекта, един от които с международно участие.  

Участва в различни професионални и научни организации – Global Water 

Partnership, БАВ, IAHS. Член е на организационни комитети на международни 

конференции (International conference: „Global changes and problems – theory and 

practice”, Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian Conference). Участва в редколе-

гията на годишника на СУ, ГГФ (2006–2008) и на списанието Forum Geographic. 

Член е на ФС на ГГФ от 2008 до 2011 г. 

4. Анализ и оценка на научно-изследователската дейност  

Доц. Христова е дългогодишен утвърден университетски преподавател и 

педагог, уважаван от колегите и студентите. Областта на преподавателската 

дейност е свързана с водните науки, методите в хидроложките анализи, речните 

системи, океанологията, екологията и др. Проявява особени интереси към 

съвременните вероятностни методи и стохастичната хидрология. Навлиза в 

новоаспектната хидрология базираща се на еволюцията на процесите в 
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условната скала на времето с неотменните синергетични въздействия на 

“детерминирания хаос”. 

В списъка на публикациите на доц. д-р Нели Стефанова Христова са 

посочени общо 69 броя научни труда, 3 резюмета от непубликувани 

доклади и 13 помагала и участие в учебници за средните училища. 

Работите са дадени в следните раздели: 

  1. Монографии – 1 бр. 

  2. Учебници за висши училища – 3 бр. 

  3. Ръководства за висши училища – 2 бр. 

  4. Научни статии в български списания – 22 бр.  

  5. Научни статии в чуждестранни списания – 5 бр. 

  6. Доклади в национални форуми – 30 бр. 

  7. Доклади в международни форуми – 6 бр. 

  8. Резюмета, публикувани в сборници в чужбина – 3 бр. 

  9. Учебници и помагала за средните училища – 5 бр.  

10. Помагала (учебни тетрадки) и др. за средни училища – 8 бр. 

На рецензиране и оценяване от посочените раздели подлежат 

научните трудове само по шифъра на научната специалност - публикувани 

след 2002 г. (след получаване на академичната длъжност “доцент”). 

 В резултат на редукцията на представените научни трудове 

подлежат на рецензиране 42 публикации по шифъра на научната 

специалност на конкурса. В тях се включват:  
 

 Монографии – 1 бр. (№ 1); 

 Учебници за висши училища – 2 бр. (№ 2, 4); 

 Ръководства за висши училища – 1 бр. (№ 3); 

 Научни статии в български списания – 10 бр. (№ 5, 6, 8, 10, 11, 1315, 

17,18); 

 Научни статии в чуждестранни списания – 4 бр. (№ 7, 9, 12, 16); 

 Доклади на международни конференции у нас – 19 бр. (№ 2026, 2832, 

35, 36, 3842); 

 Доклади на международни конференции  в чужбина – 5 бр. (№ 19, 27, 

33, 34, 37). 
 

От представените материали се установява, че 12 бр. от публикуваните 

статии са личен принос на кандидата, а 2 бр. са в съавторство. При докладите – 

17 са самостоятелно дело и 7 в съавторство. Издаденото ръководство е също в 

съавторство. Установява се, че от общо 42 публикации 32 са личен принос на 

автора и само 10 са в съавторство. Съотношението на авторските към 

съавторски публикации е много добро (надхвърля едно към три), което e 

показател за качествата и творческата изява на кандидата. 
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Научните статии са отпечатани в периодични или специализирани 

издания, а докладите в сборници на национални и международни конференции. 

Всички представени статии са рецензирани, а представените в чужбина доклади 

съответно реферирани от експерти.  

5. Анализ на научната продукция 

 Цялостната творческа продукция на доц. д-р Нели Стефанова Христова     

е в областта на хидрологията, морфометрията,  речни басейнови структури, 

анализ на екосистеми, развитие на речната мрежа и мониторинга, изследване на 

езера и педагогически пособия. Направени са съответни анализи и оценки на 

редица водосбори, проведена е параметризация, изучаван е режимът на речните 

системи, хидро – комплекси и др. 

 Представената ми за рецензиране научна продукция може да бъде 

обобщена, както следва: 

Систематизирани научни трудове по тематични направления 

 

 № 

 

Тематично направление 

 

Брой 

Статии Доклади Общо 

1. Монографии  - - 1 

2. Учебници и ръководства  - - 3 

3. 
Анализ на хидроложкия 

режим на речните басейни 
5 (3) 9 (2) 14 (5) 

4. 
Изследване на речните 

системи (морфометрия) 
2 (1) 5 (-) 7 (1) 

5. 
Хидрология на влажните зони 

и територии  
3 (-) - (3) 3 (3) 

6. 
Теоретични аспекти на 

хидроложките процеси 
- 5 (-) 5 (-) 

 

 Общ брой на публикациите - - 33 (9) 

  Забележка: Цифрите в скобите са публикациите в чужбина 

 

Тематиката и резултатите, получени в отделните научни области, 

позволяват да се обособят следните направления: 

1. Разработване и написване на учебници и помагала за студентите от 

висшите училища.  

2. Анализ на хидроложкия режим на речните системи и езера. 

3. Установяване на характеристиките речните басейни и спецификата на 

тяхната морфометрия. 

4. Хидрология на влажните зони и крайбрежни територии. 

5. Теоретични аспекти на съвременната хидрология. 
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Сравнително по-задълбочени са изследванията на доц. д-р Нели 

Христова  по отношение на: 

 Педагогическата практика и методология на преподаване на всички 

хидроложки дисциплини в СУ “ Св. Климент Охридски”. Натрупаният опит и 

добрата квалификация дават възможност за активно присъствие в научната 

публикационна дейност, участие в редколегии и членство в редица профе-

сионални хидроложки организации. Това допринася много за написването на 

учебници и разработването на актуални за студентите помагала за процеса на 

обучение.   

 Изследване и установяване на характеристиките на речните системи в 

морфоструктурите на техните водосбори, така специфични за територията на 

нашата страна. Познаването на режима на речните системи допринася за 

установяване на ресурсите на страната, избора на планове за управление и 

опазване. Разработването на новата стратегия за регулирането на оттока в 

бъдеще ще позволи рационалното използване на водите и получаване на евтина 

екологична енергия. Това е залог за съхранение на биотопите и компонентите 

на екосистемите, които са в контакт с водните тела. 

 Установяване на характеристиките на речните басейни и морфомет-

рията на речните системи. Не особено високите планини и разчлененият релеф 

обуславят формирането на сравнително къси и непълноводни реки със 

сравнително ниско подземни подхранване. Особеностите на всяка речна 

система позволява да се установят обезпеченостите на екстремните високи 

вълни, като се планират съответни превенции и корекции на речните легла. 

Тези резултати са особено важни при оценката и анализа на енергията на 

потока (риска) в съчетание с орографията, дължината на речната система. Те 

рефлектират и към оценка на хипотетичните прииждания и установяване на 

критични коти в това отношение. 

 Изучаване на ролята на влажните зони по отношение на воден режим, 

степен на увлажнение, хабитати на отделни видове, съхраняване на всяка 

екосистема в условията на съответното подземното подхранване. Всичко това 

налага правилно им картиране и изучаване с оглед възможностите за 

използване за рекреация, туризъм, екология и др. Наложително е изграждането 

на прецизен кадастър и начини за дистанционно наблюдение на колебанията на 

водността на тези зони с цел съхраняване на микроклимата и тяхното 

съществуване. 

 Съвременните аспекти на развитие на науката по отношение на 

философията на генезиса и еволюцията на процесите в пространството и 

времето. Развитието на квантова механика, термодинамика, теорията на 

вероятностите, съвременната недетерминирана теория на формиране на 

структури и  генериране на процеси позволи да се премине към нов подход при 

изучаване на голямото многообразие на природните процеси въобще. Доц. д-р 

Христова проявява особен интерес към тази актуална тематика. Вероятно тя 
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има желание да навлезе в проблематиката на вероятностните методи в 

хидрологията. То рефлектира в аспекта на генериране на структурите на 

процесите и еволюцията им в единна скала на времето при съчетание на 

въздействия от случаен характер и използвания вече “детерминиран хаос”. 

6. Научни постижения и характер на приносите 

 

 Направените оценки на представените за рецензиране публикации дават 

възможност за обобщаване на следните най-съществени постижения и приноси: 

А. Новост в теоретико-методичните разработки 

  Адаптиране, използване и представяне на съвременни математико-

статистически теории за генерирането и еволюцията на природните процеси. 

Б. Резултати, обогатяващи съществуващите знания 

 Спецификата на хидроложкия режим във високопланинските области. 

 Оценка на отделни хидроложки комплекси от територията на страната.  

 Установяване на водността на някои езера в аспекта на екологическо 

състояние и микроклимата на района. 

В. Научно–приложни приноси 

 Използване на резултатите от установените режимни наблюдения и 

анализ с оглед ресурсна оценка и използване на водите. 

 Екологична оценка на хидроложки комплекси в аспекта на проявяващи 

се закономерности при индикацията на различни състояния на водност. 

 Оценка на степентта на риска и възможности за инженерни превенции. 

 

 7. Цитирания в наши и чужди източници – числови показатели 

Съгласно списъка са представени общо 25 цитирания. От рецензента не 

се приемат две, които се считат за автоцитирания. От останалите:  

 В наши списания и сборници – 19 бр. 

  В чужбина – 4 бр.  

 

8. Някои критични бележки и въпроси 

  Изследване и анализиране на водния режим на типизиран отток по 

отношение на нормата (минимален, среден, максимален). 

 Изследване на генезиса и колебанието на речен отток и неговото 

вътрешногодишно разпределение с различни вероятни проявления. 

 Търсени на възможности за използване на базови резултати за 

представяне на колебанието на речните системи във времето. 
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 Приложение на съвременни хидроложки подходи за изследваните 

колебанията на хидроложките процеси в различен времеви интервал и фазови 

изменения. 

 На представените работи – статии, доклади липсват титулните страници 

и съдържанието им в книжното тяло, където са публикувани.  

  Не е направена единна номерация на цитиранията, като списъкът не е 

диференциран по отношение на цитирания у нас и в чужбина. 

 

 9. Други констатации и становище на рецензента 

 Рецензираните публикации са общо 42 броя. От представените материали 

се установява, че 12 бр. от публикуваните статии са личен принос на кандидата, 

а 2 бр. са в съавторство. При докладите – 17 бр. са самостоятелно дело и 7 в 

съавторство. Издаденото ръководство и учебник е също в съавторство. 

Отпечатаната монография и едно от ръководствата са дело на кандидата.  

Установява се, че от общо 42 публикации (включително монографии и 

ръководства) 32 са личен принос на автора и само 10 са в съавторство. Всички 

трудове са написани на добър научен език с използване на съответната 

професионална терминология, трактовка и анализи. 

Тематиката, по която работи  доц. д-р Нели Стефанова Христова, е 

актуална и важна във всички аспекти на професионалното хидроложко 

научното изследване. Тя допринася за изясняване на специфичния за страната 

режим на реките, езерата, неговата диференциация, типизация по 

таксонометрична метрика, честота на проявление на високи вълни, минимален 

отток, хидроложки анализ на влажни зони, екология на екосистеми и др. 

Научната справка за приносите е доста подробна. Считам, че те могат да 

бъдат обобщени, редуцирани и представени в по-малък обем. 

Личните ми впечатления са, че доц. д-р Нели Стефанова Христова се е 

формирала и израснала като преподавател и изследовател. Нейните научни 

приноси са в различни области на водното дело и хидрологията и са актуални. 

Много от интересните идеи са представени в научни съобщения, които 

впоследствие  могат да се развиват в научен и аналитичен план. Наред с това 

редица от публикуваните материали могат да се използват за популяризирането 

на хидроложката наука и при обучението на млади специалисти в областта на 

физическата география и природните науки въобще. 

Считам, че естеството на дейността доц. д-р Христова като преподавател 

и ангажира много от времето и за обучение на студенти от различни 

специалности, което разбира се не е попречило съществено върху качеството и 

обема на нейната научна продукция. Независимо от това тя ръководи редица 

практики на студенти, участва в разработването на интересни интердисцип-

линарни проекти, има извънаудиторна заетост, участва в редколегии на 

списания, съвети и др. 

Може да се каже, че доц. д-р Христова се проявява като добър хидролог и 

преподавател, учен, занимаващ се с широк спектър от научното знание, като 
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търси и намира участие в наши и международни колективи работещи по сродна 

тематика. За това свидетелстват и редица нейни участия на международни 

форуми по хидроложка тематика. Особен интерес представляват работите по 

адаптиране на съвременните вероятностни подходи в контекста на еволюцията 

на нелинейните процеси при въздействието на многоаспектните атрактори на 

различни нива на вероятностната йерархия. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Въз основа на посочените оценки, съобразени с изискванията на 

Закона за развитие на академичния състав на Република България, 

Правилника за неговото приложение и много добрата преподавателска, 

научно – творческа дейност, безспорните научни резултати и защитената 

дисертация, ПРЕПОРЪЧВАМ на членовете на уважаемото Научно жури да 

класират участника в обявения конкурс доц. д-р Нели Стефанова Христова 

и да я предложат на Факултетния съвет (Научния съвет) на Геолого-

географския факултет за заемане на академична длъжност “професор” по 

шифър 4.4 Науки за Земята (Хидрология на сушата и водните ресурси) – 

обявен в Държавен Вестник – бр. 16 / 24.02.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

05. 06. 2012 г.   Рецензент: 

   София      (проф. дтн М. Генев) 

 

 


