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Становището изготвям в качеството си на научен ръководител на докторантката. 

Боряна Маркова работи като синоптик към НИМХ, филиал Варна, a същевременно през 

периода 2008-2012 г. е задочен докторант към Физическия факултет на СУ „Св. 

Климент Охридски”. По време на съвместната ни работа тя се изяви като систематичен 

и упорит изследовател, задълбочено анализиращ получените резултати. 

Представеният дисертационен труд на Боряна Маркова е свързан с изучаване на 

условията в околната среда, при които се развиват гръмотевични облаци над Източна 

България, и е  насочен към подпомагане на краткосрочната и свръхкраткосрочната им 

прогноза. За целта е събрана и анализирана чрез различни статистически методи 

значителна по обем метеорологична информация. Анализирани са и микрофизични и 

динамични характеристики, получени от числени симулации на валежни облаци, 

различни радиолокационни параметри, свързани с развитието на мощни конвективни 

облаци, както и данни за честота на мълнии, регистрирани над територията на България 

и западната част на Черно море. С помощта на стъпков дискриминантен анализ е 

получена класификационна функция, която може да служи като индикатор за развитие 

на гръмотевични облаци в следобедните часове над Източна България. В резултат на 

работата по дисертацията са получени дискриминантни функции, които показват, че 

термодинамичните условия при развитие на гръмотевични облаци над България и 

Черно море са значително различни. Този резултат е в подкрепа на термичната 

хипотеза, свързана с контраста на гръмотевичната дейност море-суша. За първи път е 

установено, че по-голяма честота на мълниите се наблюдава при по-голяма дебелина на 

слоя между височината на изотерма -40 0C и върха на облака, което е индикация за 

значителния принос на неиндуктивното наелектризиране при сблъсъка на ледени 

частици  в отсъствие на облачни капчици (под -40 0C). От изложеното по-горе се вижда, 

че работата по дисертацията освен практическа насоченост, разглежда и задачи с 

фундаментален характер, свързани с наелектризирането на облаците. 



В резултат на работата по дисертацията има 6 публикации, 3 от които са в 

реномирани национални списания, а 3 в сборници на едни от най-престижните 

международни конференции, свързани с наелектризиране на гръмотевични облаци.  

Резултати от дисертацията са докладвани на 4 международни конференции и на 3 

научни форума в България. За приноса на докторантката може да се съди и от факта, че 

в 4 от публикациите Боряна Маркова е първи автор, а в 2 – втори. 

  

Заключение:  

Представеният дисертационен труд напълно отговаря на изискванията на 

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в СУ "Св. Климент Охридски. На базата на личните ми 

впечатления като научен ръководител, работата на докторантката, обема на 

представените в дисертацията научни резултати, тяхното качество и актуалност 

убедено препоръчвам на уважаемото Научно жури да присъди на Боряна Маркова 

образователната и научна степен “доктор” по научната специалност 01.04.11 – 

Метеорология. 
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