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РЕЦЕНЗИЯ

на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен 
„доктор" по научната специалност „Палеонтология и стратиграфия" на тема 
„Планктонни фораминифери и биостратиграфия на Палеогенската система в 
част от Ломската депресия" с автор Светлозар Данаилов Сеферинов

Рецензент: доц. д-р Борис Вълчев, катедра „Геология и геоинформатика”. 
Геологопроучвателен факултет. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”

Настоящата рецензия е направена в съответствие с чл. 10 от Закона за 
развитие на академичния състав в Република България, чл. 32 от Правилника за 
неговото прилагане, чл. 71 от Правилника за условията и реда за придобиване на 
научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент 
Охридски ”.

Процедура

Документацията по процедурата, предоставена на рецензента, включва 
дисертационен труд. автореферат и папка с документи отразяващи изпълнението на 
изискванията на Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени 
и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”.

Обща характеристика на дисертационния труд

Дисертационният труд се състои от 282 страници основен текст (включващ 42 
фигури). 32 страници литература и 12 палеонтоложки фототаблици с обяснителен 
текст. Трудът е структуриран по следния начин: 1) Въведение (5 стр.); 2) 
Исторически преглед (8 стр.); 3) Материал и методика (3 стр.); 4) Характеристика 
на литостратт рафските единици в палеогенския интервал в Ломската депресия (9 
стр.); 5) Пространствен (3D) модел на литостратиграфските единици от 
Палеогенската система в Ломската депресия (10 стр.); 6) Описание, 
биостратиграфско разчленяване и корелация на избрани сондажни разрези в 
палеогенския интервал в Ломската депресия (45 стр.); 7) Биостратиграфски 
единици (21 стр.); 8) Хроностратиграфски единици (6 стр.); 9) Таксономична част 
(139 стр.); 10) Изводи (3 стр.): 11) Литература (32 стр.).

Актуалност на темата

Актуалността на темата се обуславя от няколко факта. В таксономичен аспект 
изследванията на палеогенските асоциации от планктонни фораминифери в района 
на изследването датират от 60-те и първата половина на 70-те години на 20 век 
(Цанева. 1966, 1971 -  3 публикации, 1975 -  2 публикации), а последните 
таксономични описания на палеогенски планктонни фораминифери в България са 
публикувани в началото на 90-те години (Джуранов, 1994). Налице е 
необходимостта от нов поглед върху таксономичния състав, обема и филогенията



на отделните видове в светлината на най-новите класификационни схеми. В 
биостратиграфски аспект отделените до момента в рамките на Палеогенската 
система в Северозападна и Централна Северна България зони по планктонни 
фораминифери (Цанева, 1963, 1964, 1971) имат характер на асоциации, не се 
възприемат еднозначно, не са съпоставими със световния зонален стандарт и са 
отделени само в рамките на Еоценската серия. Единствената схема, съставена на 
базата на световен стандарт, обхващаща палеоцен-долноеоценския интервал в 
Източна Стара планина, е публикувана преди 30 години (Juranov, 1983). В 
хроностратиграфски аспект не са изяснени еднозначно границите и обема на 
етажите и сериите от Палеогенската система в изследвания район.

Изложение

В първите три глави авторът обосновава актуалността на темата, очертава 
района и основните цели и задачи на изследването, прави преглед на изучеността 
на Палеогенската система в Ломската депресия, както и на биостратиграфските 
схеми по различни микрофосилни групи, прилагани в България в палеоцен- 
еоценския интервал. Кратко и ясно е описан използваният материал, както и 
методиката на теренните и лабораторните изследвания.

Историческият обзор е поднесен ясно и сбито, като дисертантът анализира 
успешно публикациите, свързани с микропалеонтоложките, стратиграфските и 
палеогеографските изследвания в палеогенския интервал. Предложената 
периодизация на тези изследвания показва, че той е осмислил добре съдържащите 
се в тях данни и те са използвани в процеса на неговата работа. Събраната 
биостратиграфска информация е синтезирана на фиг. 2.2.

За постигането на целите на дисертацията е приложена стандартната методика 
на фораминиферния анализ. Смятам, че би било по-удачно тази глава да предхожда 
историческите бележки. Също така би следвало авторът да посочи критериите, по 
които са избрани 12 от общо над 250 сондажни разреза, послужили за 
биостратиграфските и таксономичните изследвания.

Следващите две глави са посветени на литостратиграфията на Палеогенската 
система в Ломската депресия. Въз основа на информацията, съдържаща се във 
фондовите материали и обяснителните записки към геоложката карта на България в 
М 1:100 000. са разпознати пет литостратиграфски единици, от които две са 
официални и три - неофициални. От приложената обзорна схема (с. 18. фиг. 4.1.) 
става ясно. че идентифицирането и характеризирането им е направено на базата на 
16 сондажни разреза, без да е пояснено по какъв критерий са избрани. 
Характеристиката на единиците включва рубриките ..Номенклатура”. 
..Дефинитивни белези”, „Регионални аспекти”, „Граници”, „Възраст”, а при 
официалните единици -  и „Исторически бележки”. Препоръчвам на дисертанта при 
бъдещи негови изследвания да използва и рубриките „Дебелина” и „Фосилно 
съдържание". От изложението не става ясно чии микрофаунистични данни са 
използвани за определянето на възрастта на глинесто-мергелната и мергелно- 
варовиковата задруга. За илюстриране на пространствено-времевите отношения на 
единиците е приложена фигура 4.2. Би било добре на нея да присъстват символи за



географските посоки. На фигурата е даден сондаж Р-1 Кнежа, който отсъства от 
обзорната схема.

Събраната подробна литостратиграфска информация съвсем основателно е 
подтикнала дисертанта към опит за създаването на пространствен модел на 
палеогенските литостратиграфски единици. Трябва да се отбележи, че това е първи 
опит в България за моделиране на стратиграфски единици в рамките на 
дисертационен труд по научната специалност ..Палеонтология и стратиграфия". 
Основната трудност, на която се е натъкнал авторът, е крайно неравномерното 
площно разпределение на сондажните разрези (фиг. 5.1.). Независимо от този факт 
той е успял да визуализира чрез моделиращия софтуер RockWorks петте 
литостратиграфски единици, тяхната подложка и покривка. Би било добре, ако на 
представените в дисертацията фигури (5.2-5.13), илюстриращи модела, присъстват 
географски репери (напр. местоположението на някои от използваните сондажи), а 
като приложение да бъде представена в табличен вид литостратиграфската подялба 
на отделните сондажни разрези. Последното би хвърлило повече светлина върху 
избора на повърхнините, послужили при моделирането на единиците.

В главата, посветена на лито- и биостратиграфската подялба и корелацията на 
избраните 12 сондажни разреза, са разгледани тяхната литология и фораминирните 
асоциации съдържащи се в тях, като описанията на отделните разрези са направени 
детайлно по пачки. Всеки сондаж е илюстриран с колонков разрез отразяващ 
стратиграфското разпространение на установените таксони, дефинираните 
биостратиграфски единици, както и установените хроностратиграфски граници. На 
фигурите се забелязва една неточност -  колонката, отразяваща местоположението 
на границите на отделните пачки в разреза, е наречена погрешно „дебелина", 
вместо ..дълбочина". Лито- и хроностратиграфското разчленяване е обобщено в две 
корелационни схеми (една за западната и една -  за източната част на Ломската 
депресия), които в регионален аспект дават добра представа за разпространението 
на двата вида стратиграфски единици.

Основният акцент на дисертационния труд е създаването на цялостна 
биостратиграфска схема по планктонни фораминифери. В началото е направен 
исторически преглед на представите за палеогенската планктонна фораминиферна 
биостратиграфия както в световен мащаб, така и в България. Посочени са 
основните събития в развитието на палеогенските планктонни фораминифери, 
както и критериите, послужили на докторанта при дефинирането на 
биостратиграфските зони в Ломската депресия. На фиг. 7.2.1. е показано 
стратиграфското разпространение на 60 установени таксона от видовата група, 
послужило за отделянето на 11 зони и 2 подзони. За получаването на по-ясна 
представа за стратиграфското значение на видовете, би било добре, ако на фигурата 
присъстват и хроностратиграфските единици. Взаимоотношенията между лито-, 
био- и хроностратиграфските единици в изследвания район са илюстрирани на фиг.
7.2.2. Шест от зоните са дефинирани като локални поради отсъствието на 
индексовите таксони. чиито нива на поява и изчезване се използват за 
дефинирането на биостратиграфските граници в зоналния стандарт на Wade et al. 
(2011), използван като еталон от дисертанта.

Описанието на зоните е изложено в рубриките ..Възраст", ..Определение”. 
..Характеристика". ..Бележки" (при локалните зони) и „Разпространение". За всяка
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зона е направено подробно описание на зоналната асоциация, а при локалните е 
мотивиран ясно техният статут. Смятам, че включването и на рубриките „Автор“ 
(или "Номенклатура'’, изведена на първо място) и „Корелация”, както и 
посочването на литературни данни за абсолютната възраст, би подобрило 
значително тази част от текста на дисертационния труд. На схемите (фиг. 7.2.1. и
7.2.2.). илюстриращи зоналната подялба, присъстват два интервала означени с 
въпросителен знак. но в текста липсва коментар за причините, довели до тяхното 
отделяне.

Въз основа на детайлното изучаване на таксономичния състав на асоциациите 
от планктонни фораминифери и стратиграфското разпространение на отделните 
видове са идентифицирани и характеризирани 5 етажа в палеоцен-еоценския 
интервал (от Данския до Лютеския включително). Оскъдният и лошо запазен 
микрофосилен материал в основата на Палеоценската серия не е позволил на 
дисертанта да установи границите и обема на Данския етаж. който е само 
индикиран чрез присъствието на една биостратиграфска зона. В светлината на 
съвременните схващания за обема и стратиграфското разпространение на видовете 
са коригирани представите за хроностратиграфската принадлежност на част от 
седиментите на варовиково-мергелната задруга (отнасяни в миналото към 
Горнокредната серия или към Танетския етаж). За първи път в Ломската депресия 
се установява Зеландският етаж въз основа на три биостратиграфски зони. но не е 
направен коментар за границите му. Не е изяснена добре и горната граница на 
Танетския етаж. В рамките на Еоценската серия са установени и характеризирани 
биостратиграфски Ипреският и Лютеският етаж. Добре би било ако тази част от 
изложението хвърли светлина върху горната граница на последния, а и на 
Палеогенската система в района като цяло.

Таксономичната част е най-обемистата в дисертацията. В началото и е 
направен кратък, но съдържателен преглед на развитието на представите за 
систематиката на фораминиферите и в частност на планктонните фораминифери, 
анализирани са изследванията на таксономията и филогенията на палеогенските 
планктонни фораминифери в България. Много подробно е разгледана 
терминологията свързана с морфологията на фораминиферната черупка. Този 
преглед е напълно уместен, като се има предвид, че от последните таксономични 
работи, посветени на палеогенските планктонни фораминифери в България, са 
изминали близо 20 години, а през това време в световен мащаб са натрупани много 
нови данни, довели до въвеждането на нови термини и едно значително 
детайлизиране на систематиката на тази микрофосилна група. Дисертантът 
отбелязва правилно, че една значителна част от термините все още нямат 
общоприет български превод и в текста те са дадени на английски език. В същото 
време друга група термини, също използвани за първи път в България и преведени 
на български език. се нуждаят от прецизиране (в граматически аспект). На базата 
на систематиките на Olson et al. (1999) и Pearson et al. (2006) са направени 
таксономични описания на 60 вида, отнасящи се към 14 рода и 4 семейства, като 38 
от видовете се описват за първи път в България. Описанията са направени 
изчерпателно и включват рубриките „Номенклатура”. „Материал”, „Описание”, 
„Отличителни белези", „Дискусия”, „Филогенетични връзки", „Стратиграфско и 
географско разпространение”. Препоръчително е в рубриката „Номенклатура”.
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освен данните за местоположението на холотипа, да се посочи стратиграфското 
ниво и районът, в който е намерен. Като цяло изложението демонстрира едно 
много добро владеене на терминологията, свързана с морфологията на черупката, 
познаване на богат набор от литературни източници, ясна представа за обема и 
филогенетичните връзки на отделните видове. Таксономичните описания са 
илюстрирани с микрофотографии с високо качество, представени в 12 
палеонтоложки таблици и обяснителен текст към тях.

Литература

Списъкът с използваните научни публикации включва 333 заглавия, от които 
83 на кирилица'(61 на български и 22 на руски език) и 250 на латиница (209 на 
английски, 16 на френски, 13 на немски, 5 на испански. 4 на италиански, 2 на 
полски и 1 на румънски език). Освен тях авторът е приложил и 83 заглавия на 
фондови материали на български език.

Забелязват се някои пропуски -  в отделни случаи не са спазени 
библиографските изисквания -  пропуснати са страници, имената на редактори на 
сборници, не са използвани съкращенията при изписването на периодични издания.

Приноси

Приносите на дисертационния труд са в няколко аспекта:
1) Литостратиграфски -  направен е първи опит за моделиране на 

палеогенските литостратиграфски единици в Ломската депресия;
2) Биостратиграфски -  на базата на съвременни критерии е съставена 

цялостна биостратиграфска схема за палеоцен-еоценския интервал включваща 11 
зони и 2 подзони;

3) Хроностратиграфски -  за първи път е установен Зеландският етаж в 
Ломската депресия и е прецизирана границата Ипрески/Лютески етаж;

4) Таксономичен -  за първи път в България се описват 38 вида планктонни 
фораминифери. а описанията на други 22 вида. вече публикувани у нас. са 
прецизирани и отразяват най-новите схващания за обема и филогенетичните 
връзки.

Публикации по темата на дисертацията

По темата на дисертацията са публикувани (при започването на процедурата 
обявени под печат) две статии на български език в Годишника на Минно- 
геоложкия университет „Св. Иван Рилски” (т. 56/2013) представящи
биостратиграфската подялба на Палеогенската система в Ломската депресия, както 
и таксономични описания на 14 индексови таксона, послужили за изработването и.

Автореферат
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Авторефератът е в обем 60 страници с 20 фигури, както и 2 палеонтоложки 
фототаблици представящи 14-те индексови таксона. Той отразява напълно 
съдържанието на дисертационния труд.

Заключение

Смятам, че основните цели на изследването са изпълнени. Представеният 
текст е подготвен на съвременно научно ниво и притежава всички качества на 
дисертационен труд. Препоръчвам на почитаемите членове на научното жури да 
присъдят на Светлозар Данаилов Сеферинов образователната и научна степ^ 
„доктор".

11.11.2013 г. Рецензент:
(доц. д-р Борис Вълчев)
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