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1.0бщи данни за докторанта.

От докторанта Светлозар Данаилов Сеферинов са представени всички необходими 
документи по процедурата. Освен текст на дисертацията и автореферат към него те 
включват автобиография, дипломи за висше образование (бакалавърска и магистърска 
степен, придобити в ГГФ на СУ „Кл. Охридски”), заповеди за зачисляване и 
отчисляване с право на защита, протоколи за положени изпити по учебната програма (5 
броя), лична молба за откриване на процедура по защита, протокол от предварителното 
обсъждане, доклад и заповед за назначаване на научното жури по процедурата, както и 
ръкописите на две публикации по темата на дисертацията.

Познавам Светлозар Сеферинов от студентските му години. Той се изявяваше 
като стриктен и дисциплиниран младеж с определени интереси в областта на 
палеонтологията и стратиграфията. Контактите ни станаха по-близки, когато той 
постъпи в магистърската програма по Геология и палеонтология и пожела творчески да 
се занимава с проблемите на стратиграфията и микропалеонтологията и аз станах 
ръководител на дипломната му теза. В процеса на работа той се изяви като мислещ 
самостоятелно студент, който умееше да установява професионални контакти и да 
решава поставените му задачи. Резултатът от неговата работа бе изключително добър -  
отлично защитена дипломна теза и предложение от държавната комисия при наличие 
на условия да се създаде среда за развитието му. Около година по-късно, след 
издържан публичен конкурс, той бе зачислен за редовен докторант по Палеонтология и 
стратиграфия към катедра Геология и палеонтология, а за негов научен ръководител 
бях посочен аз. В хода на професионалните ни творчески контакти Сеферинов заслужи 
доверието ми с грамотното си и напълно ангажирано отношение при решаване на 
проблемите. На мен ми липсва малко повече ентусиазъм и инициативност в работата 
му на млад колега.

2. Становище по дисертацията.



Представената за становище дисертация е в обем от 284 страници плюс 12 
палеонтоложки таблици с описания към тях. Текстът е разпределен в 11 неравностойни 
по обем глави, като всяка от тях е необходима за изясняване и постигане на 
поставените цели и задачи.

Целите на изследването са логически добре дефинирани и представят замисъла 
на една класическа стратиграфска тема, включваща разработването на лито-, био- и 
хроностратиграфията на определен район на базата на таксономични изследвания по 
определена фосилна група (в случая по планктонни фораминифери).

Прегледът на изучеността на палеогенската система в Ломската депресия дава 
реална представа за нивото на познания върху проблема до момента и е база за 
мотивиране на настоящото изследване. Бих приветствал по-аналитично отношение към 
съществуващите данни и тогава „историческият преглед” би се превърнал в „анализ на 
данните”.

Материалът и методиката са акуратно отразени и напълно обезпечават 
изпълнението на целите и задачите на дисертацията.

Разпознатите литостратиграфски единици, свързани с палеогенската система, са 
обвързани в цялостна схема, което позволява да се правят интерпретации и обобщения 
върху пространствените взаимоотношения на тези тела. Изграденият чрез подходяща 
компютърна програма пространствен модел на практика съдържа в себе си цялата 
налична фактическа информация за разпространението и взаимоотношенията на 
литостратиграфските единици. Обработването и подходящото поднасяне на тази 
информация изискват много усилия, за които автора заслужава адмирации. 
Създаденият модел тепърва ще се усъвършенства и осмисля, още повече, че към 
момента в дисертацията не са отразени напълно регионалностратиграфските изводи и 
заключения, които се съдържат в модела. Дванайсетте разрези, които са описани и 
подложени на допълнителни стратиграфски изследвания за целите на разработката, са 
подходящо подбрани и са представителна извадка. Корелационните схеми за два 
различни участъка от Ломската депресия удачно съпоставят получените конкретни 
данни на две нива -  литостратиграфско и хроностратиграфско.

Определям като изключително рационални резултатите от биостратиграфските 
изследвания на Сеферинов. Като отчита всички обективни дадености на фосилния 
материал той успява да създаде цялостна зонална схема за изучавания интервал. В нея 
влизат както единици от т.нар. зонален стандарт, така и зони с локално значение, чието 
въвеждане е продиктувано от липсата на стандартни индексови таксони в изучаваните 
разрези. В последния случай е много добре, че единиците, макар и с по-широк обхват, 
са напълно съпоставими с тези от зоналния стандарт. Дефинирането и/или 
разпознаването на биостратиграфски зони е напълно съобразено с най-новите 
тенденции при използването на планктонните фораминифери за биостратиграфски 
цели. Биостратиграфските зони винаги успешно се обвързват с разпознатите в района 
литостратиграфски единици.



Най-голям обем от дисертацията е отделен на резултатите от таксономичните 
изследвания. По мое мнение тази част е разработена много прецизно. Мога да твърдя, 
че за България това е най-добрата таксономична работа по планктонни фораминифери. 
Въведени са най-съвременните таксономични критерии и е осигурено тяхното 
използване. Като резултат от този подход на практика е извършена пълна таксономична 
ревизия на планктонните фораминифери от изучавания интервал, която включва 
дефинирането на нови за България видове, нова съвременна интерпретация на родовата 
принадлежност на много от тях и корекции във възприятията ни за времевото 
разпространение на редица таксони. Всичко това предполага, че таксономичните 
резултати от тази дисертация далеч надхвърлят регионалния характер на темата и 
бележат нов етап в изучаването на палеогенските планктонни фораминифери в 
България. Палеонтоложките таблици и описанията към тях са информативни и 
използваеми.

Изводите отговарят на съдържанието на дисертацията, но би могло да се 
представят по-обширно и обстоятелствено.

Авторефератът отразява текста на дисертационния труд, но една част от 
фигурите в него са с по-лошо техническо изпълнение и по-неинформативни от 
оригиналите.

Двете публикации представляват оригинални части от дисертацията на 
Светлозар Сеферинов.

ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дисертацията има завършен вид. Поставените цели са постигнати, изводите са 
обосновани. Стратиграфските изследвания са методически правилно изпълнени. 
Таксономичните изследвания върху палеогенските планктонни фораминифери са 
проведени на много високо съвременно професионално ниво, не достигано до момента 
в България.

По моя преценка представеният дисертационен труд отговаря на 
съществуващите изисквания и стандарти и затова със становището си убедено 
подкрепям присъждането на образователната и научна степен „доктор” на неговия 
автор Светлозар Данаилов Сеферинов.
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