
 1 

                                                       СТАНОВИЩЕ 

 

На доц.д-р.инж.Снежана Дакова  член на научно жури съгласно Заповед №РД 38-

160/16.03.2012 на Ректора на СУ “Св. Кл. Охридски”  

 

Относно: кандидатурата на доц. д-р НЕЛИ СТЕФАНОВА ХРИСТОВА за заемане на академичната 

длъжност “професор” в научно направление 4.4. Науки за земята, специалност  „Хидрология 

на сушата и водни ресурси” обявен от СУ „Св. Кл. Охридски” в ДВ бр. 16 от 24.02.2012 за 

нуждите на  Геолого-географския факултет. 

 
Предварителни бележки и общо описание: На обявения конкурс за професор по научна 

специалност „Хидрология на сушата и водни ресурси” в ДВ бр. 16 от 24.02.2012 за нуждите 

на  Геолого-географския факултет към СУ “Св. Кл. Охридски” са постъпили документите на 

единствин кандидат Нели Стефанова Христова – доцент в ”, Геолого-географски факултет, 

катедра „Климатология, хидрология и геоморфология”. 
 

Нели Христова е утвърден университетски преподавател, чиято научна и експертна 

компетентност е доказана категорично през цялата й повече от двадесет годишна кариера в 

СУ и отговаря на критериите посочени в чл. 29 ал. 1 от ЗРАСРБ.  Придобила е степен 
Магистър през 1980 г.в СУ „Св. Климент Охридски”, ГГФ, катедра „Климатология и хидрология”. 

Има две специализации, които са спомогнали за нейното  израстване в научната и пеподавателската й 

дейност, а именно: по „Проблеми на съвременната научна хидрология и подготовката на хидролози с 

висша и средна квалификация» в  Международни висши хидроложки курсове към ЮНЕСКО в 

Москва, и в „ Школа за педагогическа, методическа и психологическа подготовка»–към СУ „Св. 

Климент Охридски”. В периода 1983-2003 последователно е асистен, главен асистент и старши 

асистент. Защитила е дисертация за придобиване на научна и образователна степен „доктор” през 

1991 г. Хабилитирана е през 2003 г като доцент. Била е ръководител катедра. Член е на множество 

национални и международни научни организации като: Националния комитет на РБългария по 

Международната хидроложка програма (МХП) към ЮНЕСКО от 1990 г.; на Global Water Partnership 

от 2000 г.;  на International Association on Hydrological Sciences -IAHS от 2009 г.; на БАВ от 2009 г.; на 

организационния комитет на International conference: „Global changes and problems – theory and practice” 

2011 г. ; на Организационния комитет на Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian Conference; Член на 

редколегия на Годишник СУ, ГГФ, 2007. 

Преподавателската дейност на Нели Христова се развива от 1992 г. в 5 направления:  

а) аудиторни занятия: за степен степен бакалавър  по: Обща хидрология (лекции и упражниния ); 

География на подземните води ( лекции и упражнения) и Екологична хидрология – лекции и 

упражнения и за степен магистър: Приложна хидрология  (лекции и упражнения), Методи за 

изследване на речния отток (2002–2006), Хидроклиматични ресурси на България – лекции и 

упражнения (в съавторство с проф. Д. Топлийски) и Икономическа политика в областта на водните 

ресурси ( лекции и упражнения). Подготвяла е и Лекции за международни курсове по хидрология за 

Virtual campus in hydrology. б) Извън аудиторни занятия свеждащи се до учебни практики по 

хидрология. в) Работа със студенти, която включва обучение на студенти чрез съвместна работа по 

проекти и за участие в научни форуми.г) Работа с дипломанти и докторанти. В момента ръководи 

докторантка, която работи по докторска теза: „Параметри на хидроложката суша в поречията западно 

от р. Искър”.д) Разработване на програми и лекционни курсове за степени бакалавър и магистър. 
Изработила (съставила) е система за текущ контрол на основата на тестови и графични 

задачи. 
Обща характеристика на трудовете и основни приноси: Кандидатката е автор на 72 научни 

труда , от които 14 в чужбина, 58 в страната. Между тях се откроява обемна монография „Речни 

води на България” .Участва и в написването на учебници и ръководства, от които  в периода 1994-

2011 са: За ВУЗ – 5 бр. ( 2 в съавторство и 3 самостоятелни) и за  СОУ: учебници за 5-ти, 6-ти ,7-ми и 

10-ти клас, а също и тестове по география за ученици и кандидат-студенти. Принципно следва да се 

приемат формулираните от автора направления, в които са разработени публикациите, както 

следват:  
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 Хидрография на България 

 Речен режим 

 Влажни зони 
 Речната система през синергетичната парадигма   

 Развитие на хидрологията и водната политика в България.  
 Методика на преподаването на хидроложки дисциплини   

Приносните моменти в публикациите като научни и приложни резултати и постижения на 

кандидатката могат да се обобщят по следния начин: 
 За първи път е направена цяластен исторически преглед на съществуващите и 

налични публикаци и разработки в областта на хидроложките изследвания. На базата 

на повече от 980 заглавия е проследено развитието на хидрометричната мрежа, на 

основните аспекти в хидроложките изследвания, а също и на регламентираното 

управление на речните води в България.  

 Проследява различните по време слоеве в хидронимията на територията на страната и 

териториалните особености в разпределението на речните наименования с тракийски, 

гръцки и славянски произход, както и семантичното значение на запазените турски 

наименования на водните течения. На основата на повече от 2000 речни названия са 

изведени най-често повтарящите се и е анализирана географската обвързаност на 

някои от хидронимите. Присвоени са наименования на някои първоразрядни притоци 

Изтъкната е необходимостта от въвеждането на единно наименование за дадена река, 

както и необходимостта от промяна в някои хидроними 

 Систематизирани и описани са хидрографска характеристика на 2400 водни течения – 

първоразрядни, второразрядни и треторазрядни притоци [1] необходими за 

съставянето на пълен воден кадастър на водните тела в Басейновите дирекции за 

управление на водите. Данните за реките са представени по хидро-географски 

региони (отточни области), главни водосборни басейни (Дунавски, Черноморски и 

Егейски) и главни поречия. Проследени са главният и второстепенният вододел на 

страната. Въведен е единен подход за характеристика и наименование на реките. 

Обогатява хидрографската картина на Лудогорско-Добруджанския район чрез 

хидрографските, морфометричните, хидроложките и хидробиологичните показатели 

на водните обекти. Измерени са дължините на 45 реки и суходолия, площите на 

речните басейни на 24 от тях, както и териториалния обхват на площите заети от 

обработваеми земи, горски, храстови и тревни формации. Водните течения от района 

се включват в осем класа (от общо 36 възможни) по отношение на тяхната дължина и 

водосборна площ, като броят им е сравнително равномерно разпределен в отделните 

групи. Всички езера и блата в Лудогорско-Добруджанския район се дефинират като 

влажни зони, като тези от тях, разположени край дунавския бряг и във вътрешността 

са езерно-блатен тип, а тези от черноморското крайбрежие – от морския тип влажни 

зони 

 Лансира идеята за речната система като съвкупност от йерархично подредени 

разновъзрастови фрагменти, които имат съгласувано, кохерентно поведение и като 

автономна система, която синтезира в себе си както предшестващи исторически 

стадии на развитие, така и бъдещи, представени от „младите“ по възраст водни 

потоци [36]. Нейното развитие е подчинено на коеволюционните закони. 

Съединяването и интегрирането на водни потоци в един пространствено-времеви 

коридор е своеобразен консенсус и определя автономността на образуваната речна 

система. Дефинира главни поречия в Черноморския водосборен басейн на основата на 

две групи показатели – географски (изворна и устиена област) и хидрографски 

(дължина и водосборна площ на реките, гъстота на речните системи). Обособени са 

следните главни поречия – Черноморски Добруджански реки, Варненско-Белославски 

реки, Източно-Старопланински реки, Бургаски реки, Странджански реки. 
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Предложената подялба на Черноморския водосборен басейн е по-детайлна от 

възприетата в Хидроложки атлас на България (1960) ( в която реките са групирани в 

три главни поречия – Провадийска, Камчия, Крайморски реки) и по-прецизна от тази, 

използвана в Черноморския район за басейново управление на водите (която включва 

седем поречия–Черноморски Добруджански реки, Провадийска, Камчия, 

Севернобургаски реки, Мандренски реки, Южночерноморски реки, р. Велека, р. 

Резовска).  

 Географските особености на отточния режим на територията на страната са 

анализирани въз основава на повече от 200 хидрограми за различни региони. 

Резултатите открояват Северна България, Краище и Средногорие от Южна България, 

като райони, в които отточният режим е последователност от лятно-есенно 

маловодие, преходна отточна фаза през есенните месеци и пролетно пълноводие. 

Южните територии на страната се отличават с една многоводна фаза през зимния 

хидроложки сезон и една маловодна фаза през летните месеци. Във 

високопланинските райони годишният хидроложки цикъл включва две състояния на 

високи води във вид на пролетно-лятно пълноводие и повишения на оттока през 

ноември и/или декември и две устойчиви маловодни фази през летния хидроложки 

сезон и през периода януари-февруари (март). Анализира екстремните параметри на 

речния отток в Дунавския водосборен басейн въз основава на данните за високите 

вълни и изследва тяхната хронологична проява, честота им в границите на 

хидроложката година и честотата с определена продължителност. Установена е 

проява на екстремно високи води почти всяка година и почти през всички месеци, 

максималната честота е през месеците май и юни с времетраене от 26 от 179 часа и 

голяма асиметрия (бърз подем и плавен спад). Те дават основание за обособяването на 

два географски региона по отношение на честотата на високите вълни – източен, с 

максимална честота на високите вълни през м. май и централен и западен, с 

максимална честота на високите водни нива през м. юни, както и два района по 

показателя продължителност – планински и равнинен. Изследването има и сериозен 

приложен принос. 

 Предложена е и е обоснована Методологичната конструкция за типизиране на реките. 

В неговата основа е анализът на среднофиктивното разпределение на оттока за 218 

речни басейни. Типовете речен режим са въведени въз основата на броя на отточните 

фази, а подтиповете времевите параметри (начало, край, продължителност) на 

пълноводието и маловодието. Дефинирани са три типа речен режим: умерено-

континентален тип – с пролетно пълноводие, лятно маловодие и повишения на 

водните обеми през зимните месеци; континентално-средиземноморски тип – с 

есенно-зимно пълноводие и лятно маловодие; планински тип – с пролетно-лятно 

пълноводие, лятно и зимно маловодие и повишения на водните нива през ноември и 

декември. В умерено-континенталния и континентално-средиземноморския тип 

отточен режим се дефинират два подтипа, а в планинския – четири подтипа. 

класифицира (типизира) реките в България чрез първия, втория и третия отточен 

максимум и отточен минимум (МАХ1, МАХ2, МАХ3, МИН1, МИН2, МИН3), на 

основата на данни от 200 хидрометрични станции. Резултатите очертават две групи 

речни басейни въз основата на проявата на първия отточен максимум – едната 

(означена като тип Н1) е с първи отточен максимум през март–юни, а втората 

(означена като тип Н1) с първи отточен максимуми ноември–февруари, и две групи 

според времевата проява на първия отточен минимум: първата (означена като тип L1) 

е с главен минимум през лятно-есенните месеци, а втората (означена като тип L2) е с 

основен средномесечен минимум през зимните месеци. Комбинацията от времевата 

проява на отточните максимуми и минимуми дефинира три типа речен режим: H1L1 – 

с пролетен отточен максимум и лятно-есенен отточен минимум (характерен за по-
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голямата част от територията на страната, в която реките имат дъждовно-снежно 

подхранване); H1L2 – пролетен отточен максимум и зимен отточен минимум 

(установен за високопланинските райони, където водните течения имат снежно-

дъждовно подхранване); H2L1 – със зимен отточен максимум и лятно-есенен отточен 

минимум (характерен за югоизточна България, в речните басейни с дъждовно-

подхранване 

 Анализира водния режим на Дуранкулашкото езеро – влажна зона с глобална 

значимост, Рамсарски обект от 1984 г. и орнитологично важно място в Европа от 1989 

г. според BirdLife International, защитена местност от 1980 г. и природна 

забележителност от 1989 г. Сравнява степента на трансформациите на водните 

огледала на Северночерноморските влажни зони (Дуранкулашка и Шабленско-

Езерецка) с тези на Бургаските, на основата на динамични модели, получени от 

аерофотоснимки за различни години. В изследването на измененията във водното 

огледало на Поморийското езеро са използувани съвместно индсрументи и методи 

като аерофотоснимки и топографски карти за различни години и на хидроложки 

данни и пространствени модели, с които се удостоверяват трайни трансформации в 

цялата влажни зона следствие от създадените обширни изпарителни басейни за добив 

на сол в северната и западна част на езерото през периода 1941–1965 г.; значително 

намаляване на водните обеми в малките изолирани водни тела, разположени южно и 

югоизточно от основния воден басейн. Частично ограничаване на еутрофикационните 

процеси е възможно след ремонт и възстановяване на хидроинженерни съоръжения за 

възстановяване на хидрологичния баланс на екосистемата и връзката с Черно море. 

 Оценен е потенциалът на някои реки в България за рафтинг чрез характеризиране на 

речни участъци от Струма, Места, Арда, Тунджа и Искър по отношение на тяхната 

трудност и продължителността на високите вълни. 

 Голмият брой приложения (34 бр.) към моногрофията могат да се използуват като 

справочно помагало от специалисти занимаващи се с хидрология. 

Научните публикации на кандидатката са достатъчни по обем и изискваното качество, 

публикувани са в специализирани научни издания, в т.ч. и в чужбина, представен е и 

публикуван монографичен труд, с което се отговаря напълно на изискванията на чл. 20, ал. 1 

т.2 от ЗРАСРБ. 
 

Заключение: Цялостната професионална дейност, работата с дипломанти, млади 

специалисти и докторанти, широкият спектър на хидрологични въпроси върху които работи 

кандидатката и реализираните научни и приложни приноси очертават профил на 

перспективно ориентиран специалист, който  напълно отговаря на изискванията 

формулирани в Закона за развитие на академичния състав и Правилника за неговото 

приложение за придобиване на академичната длъжност „професор”. Предвид изложеното с 

дълбока убеденост препоръчам на уважаемите членове на научното жури, както и на 

уважаемите членове на Факултетния съвет на ГГФ на СУ “Св. Кл. Охридски” да подкрепи 

избора на доц. д-р. Нели Стефанова Христова за заемането на  академичната длъжност 

“професор” в СУ „Св. Кл. Охридски по научно направление 4.4. Науки за земята, специалност  

„Хидрология на сушата и водни ресурси”. 

 

 

3.06.2012 

София                                                                        Снежана Дакова 

                                                                                                     член на журито  


