
От доц. д-р Полина Всеволодова Павлишина, СУ „Св. Климент Охридски'’, ГГФ, 
катедра „Геология, палеонтология и изкопаеми горива”

За дисертационния труд на Светлозар Данаилов Сеферинов на тема „Планктонни 
фораминифери и биостратиграфия на палеогенската система в част от 
Ломската депресия”, представен за придобиване на образователната и научна 
степен „доктор” в професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна 
специалност 01.07.07. Палеонтология и стратиграфия.

Бих искала да изразя положителното си становище за дисертацията на Светлозар 
Сеферинов. Дисертационната теза е първото системно изследване върху планктонните 
фораминифери от палеогенската система в Ломската депресия и нейните основни 
преимущества са както следва:

1.Темата е актуална не само в регионален, но и в глобален мащаб. Тази 
актуалност се дължи на водещата роля на планктонните фораминифери за 
биостратиграфското разчленяване и хроностратиграфска подялба на палеогенските 
седименти, интензивните съвременни изследвания върху тяхната таксономия и 
утвърденият в световен мащаб зонален стандарт от една страна, а от друга- 
необходимостта от разпознаването и прилагането на тези най-съвременни концепции и 
данни при биостратиграфския анализ, корелация и хроностратиграфска оценка на 
асоциациите от фораминифери в палеоцен-еоценския интервал в Ломската депресия.

2. Целта и задачите на изследването са ясно формулирани. Подходът към 
решаването им съчетава комплекс от стратиграфски методи, които докторантът е 
усвоил. В дисертацията е събрана и анализирана представителна по обем фактология. 
Изследвани са общо 376 проби, произхождащи от 12 сондажни разреза в областта. 
Определени са 60 вида фораминифери, принадлежащи към 14 рода и 4 семейства. 
Материалът е прецизно обвързан в разрезите, а текстът е отлично илюстриран с 18 
фигури и 12 палеонтоложки таблици. Езикът на дисертацията е професионален, с 
уместно цитиране и анализ на литературните източници. Използвана е най-актуалната 
информация (и публикации) за таксономията и биостратиграфското зониране на 
палеогенските планктонни фораминифери, за обема и границите на етажите, техния 
стратотипов разрез и международно договорени критерии за поставяне.

3. Научните резултати в дисертацията са оригинални и достоверни. Те могат да 
бъдат квалифицирани като „обогатяване и разработка на съществуващите знания". 
Получени са интересни нови данни, които касаят не само таксономичния състав и 
биостратиграфското зониране по фораминифери, но и регионални стратиграфски 
проблеми в областта. За мен съществените приноси са: А. Разработена е съвременна 
биостратиграф ска схема по планктонни фораминифери за палеогенския интерват в 
Ломската депресия. Б. Представено е съвременно определение и описание на 60 вида 
фораминифери, съобразено с най-актуалните таксономични критерии за тази група. В. 
Биостратиграфските резултати са намерили логично отражение в регионално-
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стратиграфски заключения като разпознаване и актуална характеристика на етажите от 
палеоцен-еоценския интервал в Ломската депресия, доказване на зеландския етаж за 
първи път в областта, уточняване на взаимоотношенията и възрастта на 
съществуващите литостратиграфски единици и представянето им в пространствен 
триизмерен модел.

Забележките ми към представената дисертация са следните: На първо място, в 
главата „Биостратиграфски единици” остават неясни дефиниращите характеристики на 
изведените конкурентни зони. Те, както и интервалните зони, са дефинирани 
единствено чрез събитията на поява и изчезване на индексовите им видове, които 
бележат границите им. Читателят остава с впечатлението, че не се прави разлика между 
тези два типа биостратиграфски единици. 2. Какво се разбира под „интервална зона на 
частично разпространение”? В даденото определение (стр. 41) има смесване на 
дефинитивни понятия за рейндж и интервална зона. 3. Липсата на палеоеколожка 
оценка на асоциациите от планктонни фораминифери, дори в определени 
стратиграфски интервали, оставя това изследване някак без кулминация в духа на най- 
модерните палеонтолога- стратиграфски разработки.

Авторефератът отразява точно структурата и съдържанието на дисертацията.
Направените бележки не променят цялостното много добро впечатление от текста. 

Работата представлява завършен дисертационен труд и отговаря на изискванията на 
Закона за развитието на академичния състав в Република България и Правилника за 
прилагането му в СУ „Св. Кл. Охридски”. Това ми дава основание да дам своето 
положително становище за нея и за присъждане на образователната и научна степен 
„доктор” на Светлозар Данаилов Сеферинов в професионално направление 4.4. Науки 
за Земята, научна специалност 01.07.07. Палеонтология и стратиграфия.

София, 18.11.2013

(доцент д-р Полина Павлишина)


