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Дисертационният труд на тема „Хидрохимично състояние на 

повърхностните води в поречието на р. Русенски Лом” е в обем от 186 

страници, в които са включени 27 таблици и 66 фигури. Разработен е в 

четири глави, увод и изводи, 4 приложения. Приложеният към него 

автореферат (от 56 страници) съдържа в синтезиран вид всички елементи 

на разработената тема.  

 

Целта и задачите на докторската теза Те са поставени в съответствие с 

изискванията на Рамковата директива за водите на ЕС, Закона за водите и 

Националната стратегия за развитие на водния сектор в България (от м. 

март, 2012 г.) за непрекъснато наблюдение и анализ на екологичното 

състояние повърхностните и подземните води. Те са ясно и точно 

формулирани и обхващат всички аспекти при разработването на подобна 

тема – причини, последици и възможности за преодоляване на влошено 

хидроекологично състояние на речните води. Между тях важно място 

заема търсенето на съответствие за физикохимичното състояние на водите 

по Наредба № Н-4 (ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г., в сила от 5.03.2013) и 

Наредба №7 (от 1986 г.), които задават различни критерии за оценка на 

екологичното състояние. 

Разработването на дисертационния труд се основава на максимално 

възможната изходна информация за основните показатели, разкриващи 



физикохимичното състояние на повърхностните води в изучаваното 

поречие. Анализът е извършен въз основата на хронологичен (времеви) и 

хорологичен (пространствен) подход и математико-статистически методи 

за обработването на редиците от стойности на отделните физикохимични 

показатели. 

Докторската теза доста подробно разглежда и анализира факторите за 

екологичното състояние на речните води на р. Русенски Лом. Търсени и 

получени са връзки и зависимости между изследваните величини и 

природните и антропогенни влияния, сполучливо илюстрирани чрез 

графични изображения. Посочените антропогенни източници за 

замърсяване на повърхностните водни течения не са описани достатъчно в 

количествен аспект, вероятно поради липса на информация. 

Последващата трета глава проследява във времеви (вътрешногодишен 

и многогодишен) и пространствен аспект измененията на 

физикохимичните показатели за състоянието на най-замърсените и с 

трайно влошено качество речни води в Дунавски район за басейново 

управление на водите. Анализирани са показателите разтворен кислород, 

наситеност с кислород, нитратен, нитритен и амониев азот, фосфати, 

перманганатна окислямеост, както и коефициентът на консервативност и 

сумарния индекс за състоянието. Вътрешногодишните и многогодишните 

изменения на изследваните показатели са илюстрирани с голям брой 

графики. Географският анализ се основава на измененията по профили и за 

цялото поречие чрез картосхема. В съдържанието на тази част от 

дисертационния труд присъства и непрекъснатото сравнение между двете 

посочени наредби, както и резултатите от прилагането на класификацията 

на IMPRESS групата за оценка на натиска към ICPDR (използвана в 

периода 2007–2012 г.). Тези сравнения са обобщени в табличен вид и се 

съдържат в приложенията към дисертацията, а би трябвало да присъстват в 

основния текст, доколкото са подчинени на една от задачите към 

докторската теза. Те придават научно-приложен аспект на разработката и 

са ценни за едни бъдещи подобни изследвания. 

Предлаганите в последната, четвърта, глава дейности за подобряване 

на екологичното състояние на речните води, допълват изследването. 

Тяхната ценност се състои в инициираната от автора последователност, 

многоаспектност и степен на възможност. Подчинени са на идеята за 

съхраняване на водните екосистеми в границите на природен парк 

„Русенски Лом“ и разположеният в неговите граници резерват „Бели Лом“.  



Изводите в дисертацията на тема „Хидрохимично състояние на 

повърхностните води в поречието на р. Русенски Лом” отразяват 

изпълнението на отделните задачи и целта на разработката. Формулирани 

са изчерпателно и точно. Подобно определение заслужават и 

формулираните от автора собствени приноси, разделени на такива в 

научно-теоретичен, научно-приложен и практико-приложен план. 

В заключение, като научен ръководител на рецензираната докторска 

теза, се чувствам задължена да споделя, че дисертацията е изключително 

самостоятелно научно изследване, извършено с голяма прецизност при 

събирането и обработването на изходната информация, с коректност и 

детайлност при анализите. 

 

Заключение. Дисертационният труд на Емил Протич отговаря на 

всички изисквания за разработването на научна теза, анализира 

изчерпателно актуална тема на основата на адекватни методи и в 

съответствие с последните нормативни уредби и съдържа ценна 

информация за последващи изследвания в този аспект. Посочените 

достойнства на разработената докторска теза ми дават основание да 

предложа на научното жури присъждане на образователната и научна 

степен „доктор“ на Емил Здравков Протич по направление 4.4 Науки 

за Земята (Хидрология на сушата и водните ресурси) 
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