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Предмет на проучването е тенденцията в измененията на отделните 
физикохимични показатели за състоянието на повърхностните води. Целта на 
докторантската теза се състои в анализ и оценка на състоянието на 
повърхностните води в поречието на р. Русенски Лом по физикохимични 
показатели във времеви и пространствен аспект в светлината на свързаните с 
тази материя стари и нови нормативни документи. Анализът и оценката са  
реализирани и са описани в 176 стр. текст, както и в  66 фигури, 27 таблици и 5 
снимки, което е оформено в Увод, 5 глави включително „Изводи“ и 4 
приложения. 

За оценка състоянието на повърхностните води е използвана 
информация, събирана и комплектувана от много и различни източници, 
основните от които са: хидроекологичния мониторинг на р. Русенски Лом - 
данните за средни и екстремални (мин., макс.) стойности на основните 
показатели по пунктовете (ХМС) от хидрометричната мрежа в съпоставителен 
план между двата периода – 1972–1980 г. и 1981–1990 г. и след 2005 г.; 
бюлетините на ИАОС, БДДР и РИОСВ – гр. Русе - набора от показатели по 
пунктове от хидрометричната мрежа за периода 1991–2011 г.  и  база данни за 
периода 1990 г. (1995)–2010 г. от 7 ведомствени наблюдателни пункта към ЕАД 
„Напоителни системи”. 

Степента на изученост на тематиката на докторантурата е проследена в 
публикациите на 98 автори и конкретните изследвания за поречието на органи 
и институции като РИОСВ и БДДР и пр. като и на редица източници в интернет 
мрежата. 

Въз основа на обстоен преглед на частно-научните (географски) и 
общонаучните (универсални) методи за анализи и оценки и с оглед наличната 
база данни са подбрани и използвани хронологичен (времеви); хорологичен 
(пространствен) и математико-статистически методи, а за оценката на 
хидрохимичното състояние на водите са използвани специфични коефициенти 
(индекси). 

Проучени са и са изяснени природните и антропогенни фактори, 
определящи състоянието на повърхностните води на р. Русенски Лом, връзките 
и взаимодействията между тях, както и географските особености на 
състоянието на речните води по физикохимични показатели и речни профили. 



Проследени са тенденциите в многогодишния ход на физикохимичните 
показатели на речните води чрез диференцирания подход. Анализирано е 
вътрешногодишното разпределение на стойностите на индексите за 
състоянието и е направен опит за неговото типизиране. Констатирано е, че в 
поречие Русенски Лом съществуват природно обусловени фактори за 
повишена концентрация на главните йони и съответно минерализацията, както 
и на количеството на неразтворените вещества и твърдостта на речните води. 
Разкрити са закономерности и връзки между отделните физикохимични 
показатели, което би помогнало за усъвършенстване на комплексните индекси, 
създадени на тяхна основа. Така би се гарантирала по-голяма достоверност, 
точност и прецизност на анализите и изводите при бъдещи изследвания от 
подобен характер като настоящето и при удължаване на редиците от данни.  
 
Обстоятелството, че Наредба № Н-4 за характеризиране на повърхностните 
води е издадена от министъра на околната среда и водите на 14.09.2 012 г, но е 
обнародвана в ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г и е в сила от 5.03.2013 и от тази дата 
отменя използваната Наредба № 7 от 1986 г. за показатели и норми за 
определяне на качеството на течащите повърхностни води (ДВ, бр. 96 от 1986 
г.) е наложило да се потърси степента на съответствие на състоянието на 
водите по физикохимични показатели по двете наредби. Това е полезна основа 
за анализ на физикохимичното състояние на речните води за целия период на 
наблюдение (до март 2013 и след това) във всеки пункт от изследваното 
поречие по отделните показатели в съответствие с директива 2000/60 ЕС. 
Включването и на Класификацията на IMPRESS групата за оценка на натиска 
към ICPDR, използвана в периода 2007–2012 г.) обогатява разработката и е 
сигнал за добра информираност. 
 
Подбраните методи за изследване и резултатите от развитата докторска 
дисертация биха могли да подпомогнат: 
o подобни разработки за други поречия в България, съпоставка между тях и 

поречието на р. Русенски Лом и изработването на модел на 
вътрешногодишното разпределение на показателите, който да послужи при 
планиране на дейностите по възстановяване на хидроекологичното 
равновесие. 

o актуализиране на географската база данни относно хидрохимичното и 
екологично състояние на поречието като част от БДДР, което би имало роля 
с оглед съответна последваща актуализация на ПУРБ 

o следващия етап (след 2015 г) на разработка на планове за действия на ниво 
община и населено място (в духа на РДВ – да се залага на местните 
институции, водоползватели и широката общественост, а не централизиран 
подход); 

o дейността на РИОСВ – гр. Русе, РИОСВ – гр. Шумен и РИОСВ – гр. Велико 
Търново, в чийто териториален обхват влизат части от поречието на р. 
Русенски Лом; 

o дейността на Дирекция „Природен парк „Русенски Лом”, чиято основна мисия 
е запазване и възстановяване на екологичното равновесие и 
биоразнообразието в съответствие с установения режим на природна 
защита в пределите на парка (в синхрон с повишеното внимание, което 
отделя РДВ на т.нар. защитени територии в речните басейни); 

 



В дисертационния труд е предложен комплекс от дейности за подобряване 
състоянието на водите в поречието, съобразени с пространствено-времевата 
специфика на влошаване на състоянието им и в духа на РДВ и националните 
планове и стратегии за водния сектор, което показва познание и далновидност. 

В работата на дисертанта могат се открият отделни дребни слабости и 
пропуски, но те в никакъв случай не могат да омаловажат положителните 
качества на осъщественото научно изследване, постиженията и приносите на 
автора, поради което няма да ги отбелязвам тук. 

Може да се направи убедителното заключение, че поставените задачи в 
съответствие с формулираната цел на докторантската работа са напълно 
изпълнени. 

По темата дисертантът има 2 публикации. Авторефератът коректно 
представя логиката и съдържанието на дисертационния труд. Изведените в 
неговия край „приноси“ представят добре научните, научно-приложни и 
практически достойнства на дисертационния труд. Приносите са представени 
твърде подробно, а биха могли да се обединят в не повече от 4-5.  
 
Заключение: 
Като имам предвид безспорните достойнства на дисертационния труд на 
тема:“Хидрохимично състояние на повърхностните води в поречието на 
Русенски Лом“, посочените по-горе негови научни и научно-приложни приноси, 
убедено препоръчвам на членовете на научното жури да вземат решение за 
присъждане на научната и образователна степен „доктор“ по шифър 4.4. Науки 
за земята (Хидрология на сушата и водни ресурси) на Емил Здравков Протич. 
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