
Р Е Ц Е Н З И Я
на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен

„Доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята,
научна специалност 01. 08. 06. „Хидрология на сушата и водните ресурси“

Автор на дисертационния труд: ЕМИЛ ЗДРАВКОВ ПРОТИЧ,
докторант на самостоятелна форма на обучение към

Катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“ на
Геолого-Географски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”

Тема на дисертационния труд:
„ХИДРОХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ В ПОРЕЧИЕТО НА

Р. РУСЕНСКИ ЛОМ“

Рецензент: доц. д-р Мариан Върбанов, деп. „География“ на НИГГГ-БАН
Рецензията е възложена с решение на Научното жури, назначено със Заповед №

РД 38-601/15.11.2013 г. на Ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Предложеният за рецензиране дисертационен труд е в обем от 186 страници,
като включва 66 фигури, 27 таблици, 4 приложения и 103 литературни източника.
Структуриран е в увод, четири глави, приложения и изводи. Разработен е справочен
раздел от съдържание, списък на фигурите, списък на таблиците, списък на
използваните съкращения и цитираните нормативни актове.

Съвременната национална политика в управлението и опазването на водните
ресурси се основава на основните положения и изисквания на европейското
законодателство и практика. Свидетелство за това е непрекъснато усъвършенстващата
се правно-нормативна уредба в нашата страна по отношение на водите. Фундамент на
българското водно законодателство е Европейската Рамкова Директива за водите
(РДВ), в която речният басейн е основен структурен елемент и ядро на модела на
управление на водите на дадена територия. Един от основните проблеми на басейново
ниво е достигането и поддържането на добри качествени характеристики на водите,
формирането, динамиката и трансформациите, на които са резултат от една страна на
продължителното взаимодействие между водите и останалите природни компоненти
(благодарение на което се изгражда естествената й хидрохимия) и от друга, на
многообразното антропогенно въздействие, предизвикващи различни по сила,
интензитет и продължителност изменения в макро- и микрохимията, емитирайки в
повечето случаи нехарактерни за водното тяло вещества и катализиращи разнородни
физикохимични и биохимични процеси. В крайна сметка това води до значителното
ограничаване на използването им от населението и стопанството без предварителна
обработка, както и до създаването на нездравословна среда за водните екосистеми.



В това отношение предложената разработка има своето актуално звучене и
значение, защото е посветена на анализа и оценката на съвременното хидрохимично
състояние на водите на р. Русенски Лом за един продължителен период, който се
характеризира с динамични структурни и количествени изменения в стопанството ни, и
отчитащ коренните промени в хидроекологичното законодателство и в политиката по
устойчивото управление и използването на водите у нас. Изборът на обекта на
изследване е удачен и дава възможност да се разкрият особеностите на
антропогенното въздействие и откликът им в промените на качеството на
повърхностните води, да се извърши една задълбочена оценка на трансформациите в
техните физикохимични параметри, отчитайки честите промени в нормативната
уредба, организацията и обема на мониторинговата дейност. Прави впечатление, че
работата изцяло има научно-практически и приложен характер.

Независимо от редицата трудности по набирането и организирането на
представителна база данни за физикохимичните характеристики на речните води, на
разнопосочността на нормативните актове и значителния набор от изследвани
показатели, авторът като цяло е успял да постигне зададените цели и да изпълни
формулираните задачи на изследването.

Основни достойнства на работата са :

1. В Увода е извършен обстоен анализ на изследванията у нас в областта на
хидрохимията и качеството за водите, както и на такива, отнасящи се до
изследвания район. Разгледани са и са коментирани всички основни
публикации по темата у нас в последните петдесет години, като са спазени
изискванията за коректно цитиране. Направен е обзор и на редица
чуждестранни разработки от по-общ теоретичен характер.

2. Формулирани са ясни цели и изпълними задачи, точно са избрани предметът и
обектът на изследването. Леко претенциозно звучи намерението на автора за
формулиране като един краен резултатат на „концепция за намаляването на
концентрацията на замърсяващите вещества, главно с антропогенен произход
......, както и на постъпващите в реките от поречието при интензивно
снеготопене или дъждове“.

3. Правилно, в глава Първа са изложени основните понятия и категории
дефинирани в специализираната правно-нормативна уредба, анализирани са
Европейската Рамкова Директива за водите и приетите у нас и действащи в
различни периоди документи в хидроекологичното законодателство. Направена
е и характеристика на някои от физикохимичните показатели, чрез които се
определя качеството на водите, като наборът им е определен въз основа на
количеството и качеството на наличната информация за тях. Стремейки се да
обхване и използва всички нормативни актове по отношение на качеството на
водите, авторът е пропуснал да избере една водеща класификационна схема
(дали по Наредба 7, Наредба Н-4 или други), което по-късно, при прилагане на



покомпонентния диференциран анализ е довело да известно смесване на
оценките.

4. Съвсем основателно, като принос в дисертационната разработка може да се
открои много подробния и коректен критичен анализ и сравнение на
действащата и отпадналата законодателна уредба, заложените в тях
изисквания, критерии и индикатори за постигане на по-добро качество на
водите, като цяло за страната и в частност, за поречието на Русенски Лом.

5. Избрани са сравнително прости, ясни и лесни за използване методи на
изследване, като е наблегнато на система от индексни оценки и коефициенти.
Тяхната употреба е особено подходяща при извършване на пространствено-
времеви анализи, сравнения и обобщения. Би могло обаче авторът да се опита
освен кумулативните криви за определяне на нееднородността на времевите
редици, да приложи и други графоаналитични прийоми, а за оценка на
значимостта на нееднородността да приложи смело и някои масово използвани
статистически критерии. Не мога да се съглася с вменените от автора функции и
задачи на мониторинга на водите. Същият има за основна задача да следи
състоянието и измененията на дадени показатели, а мерките, действията,
контрола, стратегиите и т.н. дейности са приоритет на други органи.

6. Втора глава е посветена на анализа на факторите, определящи
физикохимичното състояние на водите в поречието. Авторът се е справил много
добре с наличната информация като е разкрил всички най-важни особености на
природната среда в басейна и тяхното значение за формирането на
качествените характеристики на водите на Русенски Лом. Текстът е обогатен с
картосхеми, диаграми и таблици, които дават допълнителна и полезна
информация за поречието. На някои места авторът е навлязъл в излишни
подробности по отношение на числа, притоци, местности. Коректно е там
където е използвана  информацията от Генералните схеми за управление на
речните басейни, да се цитира по съответния начин (стр. 58). Изказаното на стр.
93 влияние на замърсеността на атмосферния въздух върху водите в басейна е
направено по принцип и без доказателствен материал. Наблюдава се известна
ограниченост на подкрепата на оценката на антропогенните източници на
замърсяване на водите в поречието с конкретни количествени величини, като
това може да се оправдае с липсата на представителна официална информация.

7. Централно място в работата заема глава Трета, където авторът прави детайлна
оценка и анализ на измененията в качестото на водите, използвайки умело
покомпонентния подход и заложените в работата методи на изследване и
оценка. Химичният състав и качеството на водите са изследвани във времеви и
пространствен аспект. Освен чистите констатации на места има опити и за
посочване на факторите за въздействие, начина на въздействие. Авторът е
подходил сериозно към материята и е успял да изпълни поставените задачи.
Значителен принос на работата е опитът му да класифицира и систематизира



антропогенния натиск върху водите, да типизира вътрешногодишното
разпределение на замърсяването по някои компоненти в отделните участъци на
реката. Направен е опит да се използват някои статистически параметри за
оценка на замърсяването в пространствен аспект. Извършената изследователска
работа в тази глава и получените резултати илюстрират много добре
положителните научни качества на докторанта и широкия му спектър от знания
в областта на качеството на водите. Закономерно този съдържателен анализ
завършва и някои обобщения като териториалните закономерности в
качественото състояние на реката като се използват съответните индексни
оценки.

8. Глава Четвърта е посветена на дейностите по подобряване на екологичното
състояние на речните води в басейна. Този раздел е изработен от автора изцяло
по информацията, съдържаща се в програмите и плановете на МОСВ и БДУРБ.
От тази гледна точка, тя трудно би могла да се разглежда като принос на автора
в дисертационната разработка. Независимо от това, тази глава има своето място
тук поради стремежа на автора да обвърже и съпостави своите изследвания и
резултати с мерките и политиките на компетентните органи в посока на
подобряване на хидроекологичното състояние на р. Русенски Лом

9. Работата завършва с Изводи, които отразяват в синтезиран вид постигнатите
резултати от изследването. Те са добре формулирани и отговарят напълно на
съдържанието на дисертационния труд.

Отчитайки безспорните достойнства на разработка си позволявам да споделя и
следните забележки, както и да поставя няколко въпроса:

 Смятам, че т. 3.4 „Състояние на подземните води в поречието с оглед влиянието
им върху повърхностните води“ в този си вид има само информативен характер
и не изпълнява заложените в заглавието цели поради което би могла да
отпадне.

 На някои места в работата не е ясен произхода на информацията (напр. Табл.
2.7) или авторът се позовава на таблица, съдържаща съвсем друга информация
(напр. Табл. 1.7 на стр. 76).

 В приложение 3.1 и 3.2 (таблиците) авторът се позовава на Върбанов (2004), но
всъщност информацията е взета от монографията „Лимнология на българските
дунавски притоци (под ред. на Русев, Б.), изд. „Книжен тигър“, С., 1994.

 Правил ли е опит авторът да изследва връзката между употребата на минерални
торове в Русенска и Разградска област и тенденциите в изменението на
концентрациите на биогенните вещества във водите на Русенски Лом?

 Може ли авторът да даде по-изчерпателна информация за резултатите от
оценките на индекса за самопречиствателна способност и на коефициента на
консервативност, особено по течението на реката и във времеви аспект, защото
така представени в работата, те имат доста скромно място?



По темата на дисертационния труд авторът има две публикувани статии, а също
така прилага и автореферат в обем 56 стр. , включващ таблици, графики, картосхеми и
диаграми. Авторефератът представя в синтезиран вид основните моменти от
разработката и резултатите от извършената работа. Формулираните приноси
представят  добре  научните,  научно-приложни  и практически  достойнства  на
дисертационния  труд, но са доста подробни и могат да се обединят и редуцират
максимум до 3-4.

Изказаните препоръки и забележки имат изцяло градивен характер и целят да
подобрят качеството на дисертационния труд. Разработката има цялостен, завършен
вид и притежава характеристиките на самостоятелно научно изследване. Работата е
извършена прецизно, коректно, приносите имат съществена научна и практико-
приложна стойност. Всичко това ми дава основанието и убеждението да оценя
положително представения дисертационен труд и да предложа на останалите членове
на почитаемото Научно жури да гласуват „ЗА“ присъждане на г-н Емил Здравков
Протич научната и образователна степен „доктор“ по професионално направление 4.4.
Науки за Земята, научна специалност 01. 08. 06. „Хидрология на сушата и водните
ресурси“.

София, 20.11.2013 г.

РЕЦЕНЗЕНТ:

/доц. д-р Мариан Върбанов/


