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Със  заповед  № РД 38-169/06.03.2013  г.  на  Ректора  на  СУ "Св.  Климент 
Охридски" съм определена за член на научното жури във връзка с процедурата за 
присъждане  на  образователната  и  научна  степен  „доктор”  по  професионално 
направление 4.1. „Физически науки" - Метеорология на задочния докторант към 
катедра  „Метеорология  и  Геофизика“,  Физически  факултет,  СУ  „Св.  Климент 
Охридски” Боряна Иванова Маркова.

Представените ми документи по защитата (дисертация, автореферат, списък 
с  публикации,  самите  публикации  и  постери  от  конференции)  отговарят  на 
изисквания на ЗРАСРБ, на Правилника за прилагане на ЗРАСРБ на Министерския 
съвет на Република България и на Правилника за условията и реда за придобиване 
на  научни  степени  и  заемане  на  академични  длъжности  в  СУ  „Св.  Климент 
Охридски”, което ми даде основание да рецензирам дисертационния труд.

1. Обща характеристика на дисертационния труд
Представеният  ми  за  рецензиране  дисертационен  труд  по  вид,  обем  и 

съдържание съответства на специфичните изисквания на първичното звено, в което 
е  изготвен.  Общият  му  обем  е  144  страници,  структуриран  в  5  глави.  В 
библиографската справка са посочени 181 заглавия, от които 21 са на български 
език, останалите на английски, а 5 са източници от световната интернет мрежа. 52 
от  заглавията  са  публикувани  в  последните  10  години.  Това  показва  добро 
познаване  от  страна  на  докторанта  на  актуалното  състояние  на  научните 
изследвания, свързани с темата на дисертацията.  Графичният материал (общо 73 
фигури) е с добро качество. 

Като  цяло  идеята  на  дисертацията  е  да  разработи  методология,  която  да 
подпомогне  прогнозирането  на  гръмотевична  дейност  в  Източна  България  през 
летния  сезон.  Глава I  представлява обобщение  на  знанието  ни  за  гръмотевични 
облаци – начин на образуване и хипотези за наелектризиране, като е разгледана 
поотделно гръмотевичната активност над море и суша. Разгледани са и начините за 
регистриране на мълнии и са описани радиолокационните наблюдения, тъй като 
данните,  използвани  в  дисертацията,  включват  и  такива.  В Глава  II  се  описват 
използваните данни от вертикални сондажи, докторантът е ограничил изследването 
в  района  на  Източна  България  през  топлото  полугодие  (април-септември)  за 



периода 2006-2009 г. Глава III се концентрира върху метеорологичните условия, 
при които са се развили гръмотевичните облаци, а в Глава IV е потърсена връзка 
между  радиолокационната  отражаемост  и  наличието  на  мълнии.  В  Глава  V  се 
отделя  акваторията  на  Черно  море  и  се  търси  специфика  при  еволюцията  на 
облаците над море и суша. Обработени са голямо количество данни: 138 реални (в 
Букурещ) и апроксимирани сондажи; приземни измервания в 11 метеорологични 
станции в Източна България за общо 340 дни,  като общият брой на случаите  с 
дъждовни облаци е 2263; радиолокационна информация за 9 дни в периода юни 
-август  2006  г.,  както  и  данни  за  регистрирани  мълнии  от  системата  ZEUS. 
Анализът и сравнението на тези различни по произход данни е довел до редица 
интересни заключения.

Има 5 Приложения, които изясняват материала от Глави II до V. На края на 
дисертацията  са  изброени  публикациите  на  докторанта  по  темата,  както  и 
основните приноси. 

Поставените задачи в дисертацията са формулирани от докторанта в Увода, 
накратко това са:

• дали термодинамичните индекси могат да се използват като индикатори за 
гръмотевична дейност в разглеждания район

• съществува ли връзка между радиолокационната отражаемост на облака и 
регистрираните мълнии

• има ли разлика в условията, при които се развива гръмотевичен облак над 
суша и море.

2. Актуалност на темата
През последните няколко десетилетия все повече се говори за глобалната 

промяна на климата и за следствията от нея. С активното участие на учените се 
разработват икономически и политически стратегии на държавите за справяне с 
климатичните  промени.  Според  докладите  на  Междуправителствения  панел  по 
климатична промяна едно от най-тревожните следствия от изменението на климата 
е  увеличаването  на  честотата  и  интензивността  на  екстремните  метеорологични 
явления.  Според  експертите  през  последните  десетилетия  все  по-често  ставаме 
свидетели  на  рекордно  високи  и  ниски  температури,  силни  ветрове,  проливни 
валежи, големи наводнения и жестоки засушавания. Това води до необходимост да 
се вземат адекватни мерки при подобни случаи и  съответно  прави проблема за 
прогнозиране  на  екстремни  метеорологични  явления  особено  актуален. 
Гръмотевичните  облаци  спадат  към  опасните  метеорологични  явления,  а  много 
често  са  свързани  и  с  друго  опасно  явление,  градушките.  Установяването  на 
подходящи  предиктори,  които  да  предскажат  появата  им  би  спомогнало  много 
дейността  на Департамент  “Прогнози” към НИМХ при БАН, Метеорологичните 
служби  в  авиацията,  Гражданска  защита,  Агенция  за  борба  с  градушките. 
Изграждането  на  система  за  предупреждение  на  населението  в  рамките  на 
Европейския  съюз за  наличие на опасни и особено опасни явления  MeteoAlarm 
вече  е  факт,  и  такава  система  се  нуждае  от  постоянно  обновяване  и 
усъвършенстване.

3. Основни научни и научно-приложни приноси



Основните  научни  приноси  в  дисертационния  труд  на  Боряна  Маркова 
могат да се обобщят в следните направления:

• Намерени  са  прагови  стойности  на  различни  приземни  метеоелементи  и 
шест индекса на неустойчивост, които могат да разграничат гръмотевични 
от негръмотевични облаци

• Определена е класификационна функция,  като комбинация от индекси на 
неустойчивост,  температура на 850 HРa, възходяща скорост и водност на 
облака,  чрез която може да се различат гръмотевични от негръмотевични 
облаци в следобедните часове

• При гръмотевични облаци средната честота и плътност на мълниите е по-
голяма  при  радиолокационна  отражаемост  Zmax>45  dBz,  което  може  да 
служи  като  прагова  стойност  при  наблюдение  на  еволюцията  на  облака. 
Друга прагова стойност е височината на радиолокационна отражаемост 40 
dBz – при превишаване на 6-7 км започва гръмотевична дейност.

• Честотата  на  мълнии  зависи  право  пропорционално  от  дебелината  на 
облачния  слой  над  изотерма  -40°С,  което  говори в  полза  на  теорията  за 
неиндуктивно наелектризиране на облаците.

• Установена  е  съществена  разлика  в  стойностите  на  термодинамичните 
индекси  и  приземните  данни  при  развитие  на  гръмотевични  облаци  над 
морска и континентална повърхност и са получени доказателства в полза на 
термичната хипотеза за различната плътност на мълниите над море и суша в 
следобедните часове.

• Доказано е, че моделните вертикални профили са добра апроксимация на 
аерологичните сондажи.

Значимостта на научните приноси за науката и практиката е безспорна, и 
някои  от  получените  резултати  могат  директно  да  се  приложат  в  оперативната 
практика на Департамент “Прогнози” в НИМХ и Агенцията за борба с градушките.

4. Научни публикации по темата на дисертацията
Резултатите от научните изследвания, свързани с темата на дисертацията на 

Б.  Маркова са  публикувани  в  6  научни  работи,  като  3  от  тях  са  в  реномирани 
национални  списания  с  импакт-фактор  (Bulgrian  Journal  of  Meteorology  and 
Hydrology, Bulgarian Geophysical Journal, Годишник на СУ), и 3 са публикувани в 
сборници от конференции. С това са изпълнени препоръчителните изисквания към 
кандидатите  за  придобиване  на  научните  степени  и  заемане  на  академичните 
длъжности  във  Физическия  факултет  на  СУ  „Св.  Климент  Охридски“.  Що  се 
отнася до личния принос на докторанта, и 6-те статии са в съавторство с научния 
ръководител, като в 4 от тях Маркова е водещият автор. 

Резултатите са докладвани на 7 конференции.

5. Критични бележки
Към работата имам следните забележки:

а) по структурата: заглавието в Глава II “Предварителен анализ на използваните 
данни”  е  до  известна  степен  подвеждащо,  тъй  като  там  става  дума  за 
използваемостта на числено симулираните вертикални профили като апроксимация 



на  реалните  аерологични  сондажи.  В  дисертацията  се  използват  и  много  други 
типове данни.
б) по цитираните литературни източници
-публикациите  с  участие на  докторанта  са отделени от  останалата  литература и 
това прави търсенето по-трудно
-открити са цитати в изложението, които не са в списъка на литературата: Лебедева 
(1973), Константинова и Ершова (2011)
-открити са цитати в списъка, без да са споменати в изложението: Константинова и 
Горбатенко (2010); Мицева (1987), Latham et al (2007), LeMone and Zipser (1980); 
Anderson et al (1989); Marshal-Palmer (1948); Fletcher (1962); Mitzeva (1988)
-открити са неточности в годините на публикуване на литературните източници: 
Ершова и  др.  (2011 или  2012);  има  две  работи  Dimitrova  et  al  (2009);  Reynolds 
(1957); Jayaratne (1983), Saunders (1994 или 1993); Събев и Станчев (1959); Darkow 
(1968 или 1969); Събев (1959), Mitzeva (1984); Tapia et al (1998), Kane et al (1991); 
Tuduri et al (1997); Андреев и Мицева (1976 или 1978)

в) други: 
-във формулата на стр. 10 не е упоменато значението на променливите w, Tvi и Tve
-при дефиницията на CAPE на стр. 11 e спомената “термодинамична диаграма”: 
полезна би била графична илюстрация и обяснение на тази диаграма. Същото важи 
за споменатата по-късно на стр. 18 аерологична диаграма
-коефициентите на корелация R2 в  Глава IV Фиг.  5 до 10, 13 до 18, 27 и 28 са 
сметнати по малък брой данни (десетина) и това трябва да се има предвид

По време на четенето на дисертацията, поради интересната тематика, в мен 
възникнаха редица въпроси, които отправям към докторанта:

• Апроксимираните сондажи се базират на числени симулации с определена 
резолюция,  които  се  отнасят  към  центъра  на  моделното  квадратче;  как 
точно е взет този сондаж, по най-близката моделна точка, или интерполация 
между близките 4 точки?

• При дефиницията на индекса SWEAT се използват определени условия за 
посоката на вятъра. Има ли разлика в дефиницията за Северното и Южното 
полукълбо на Земята?

• В Глава III се използва едномерен числен модел за симулиране на облак. 
Дали използване на тримерен модел би довело до съществени различия в 
изводите?

• Фиг. III.5 и III.8а са много подобни като конфигурация. Означава ли това, че 
вместо сложния индекс CAPE спокойно може да се използва  приземната 
температура, която е по-лесно измерима?

• В  Глава  IV  са  открити  две  прагови  стойности:  за  максималната 
радиолокационна  отражаемост  Zmax  (>  или  <45  dBz),  и  височината  на 
радиолокационна отражаемост 40 dBz (<или > от 7 км). Не е ли по-логично 
да се постави праг за Zmax 40 dBz?

• В дисертацията се разграничават от една страна нощни и дневни облаци, и 
от друга страна сутрешни и следобедни облаци. Как се отнасят те един към 
друг, т.е. сутрешните към дневните ли спадат?



• В дисертацията е направено разделяне на морски и вътрешни станции. Дали 
има разлика в анализите между станциите на север и юг от Стара планина?

• От диаграмите V.2, 3 и 4 се вижда, че изчисленaтa стандартна грешка при 
всички индекси на неустойчивост и термодинамични характеристики е по-
голяма над море отколкото над суша. Как може да се обясни този резултат? 

6. Лични впечатления
Познавам Боряна Маркова още от студентските ни години. Впечатленията 

ми са за един амбициозен и упорит човек, който довежда до край начинанията си. 
Успешният  край  на  докторантурата,  въпреки  всички  трудности  с  отдалеченост, 
липсва на средства и оперативни дежурства по време на работата над дисертацията 
доказва  това.  За  мен  няма  съмнение,  че  докторската  степен  е  важна  крачка  в 
научната й кариера и тя ще продължи да се развива с постоянни темпове.

7. Автореферат.
Авторефератът на дисертацията, изложен на 43 страници, отразява коректно 

съдържанието й и включва основния графичен материал. Формулираните приноси 
и публикациите по темата съответстват на тези, изброени в дисертацията.

8. Общо заключение
Отчитайки  изложените  факти,  считам,  че  дисертационният  труд  на  Б. 

Маркова отговаря на изискванията на чл. 27 от ЗРАСРБ, на чл. 66 от Правилника за 
условията  и  реда  за  придобиване  на  научни  степени  и  заемане  на  академични 
длъжности в СУ „Св. Климент Охридски” и на Препоръчителните изисквания към 
кандидатите  за  придобиване  на  научните  степени  и  заемане  на  академичните 
длъжности във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Това ми дава 
основание да дам положителна оценка на дисертационния труд на докторанта и да 
предложа на  уважаемото  научно  жури  да  присъди  на  Боряна  Иванова  Маркова 
образователната  и  научна  степен  „доктор”  в  професионално  направление  4.1. 
„Физически науки", научна специалност "Метеорология".

30.05.2013 г. Рецензент:
(доц. д-р Е. Пенева)


