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Р Е Ц Е Н З И Я  
 

върху дисертационен труд за получаване на научна степен “Доктор” в 
научната област с професионално направление 4. 4.  Науки за Земята по 

научната специалност 01. 08. 09 ”Климатология“ 
 

Автор на дисертационния труд: Имлрйе Азис Алили – задочен докторант 
към катера „Климатология, хидрология и 
геоморфология“ към ГГФ на СУ 

Тема на дисертационния труд: “Климатични промени в Република Маке-
дония през втората половина на ХХ век”. 

Рецензент:   Марин Господинов Генев, ст.н.с. І ст., дтн 

Рецензията е възложена с решение на Научното жури за оценяване и 
защита на дисертации, назначено със заповед № РД 19–71 /18. 03.2011 г. на 
Ректора на Софийския университет  „Св. Климент Охридски“.   

 
Темата на дисертационната работа е в изключително актуална научна 

област на знанието. Въпросът с климата и климатичната система на Земята 
отдавна е в полезрението на редица световни и български учени. През втората 
половина на миналия ХХ век се обръща особено внимание на проявленията на 
климатичната машина на планетата и настъпващите контрасти в еволюцията на 
редица природни процеси. Те са свързани с постепенното нарастване на 
градиента на температурата, намаляването на валежите, топенето на ледниците, 
негативните екстремни ефекти – наводнения, суши. Тези факти недвусмислено 
предизвикват тревога сред обществеността, което налага да се вземат държавни 
мерки в глобален мащаб. Следват редица междуправителствени конференции в 
Женева, Рио де Жанейро, Киото и др., на които са подписани важни 
споразумения за намаляване на емисиите от токсични производства, на 
парниковите газове, на малки газови компоненти, на фреони, аерозоли и др.  

 1. Актуалност на дисертационния труд  
Изучаването на климата в пространствено-времеви план има пряко 

отношение към всички процеси, които протичат във физикогеографския 
комплекс. Земята е условно затворена система и интранзитивният тип   климат 
обуславя нормалния ритъм на живот на човека, неговата многостранна 
стопанска дейност, съществуването на голямото биоразнообразие и т.н. 

Важността на проблема „климат“ е значима в регионален и глобален 
мащаб. Това показват периодично публикуваните резултати в информа-
ционните бюлетини на Световната метеорологична организация (СМО,WMO). 
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В тях се дава информация за състоянието на климата по установени параметри 
и глобални характеристики.  

Дисертационният труд е представен в пет глави и заключение. Съдържа 
общ обем от 266 страници, от които 175 е основният текст по дисертацията, 84 
таблици, 526 фигури, дадени в приложение и 145 литературни източника.   
 Темата на дисертационния труд и нейната основна цел, изразяваща се в 
установяване на климатичните промени в Република Македония през втората 
половина на ХХ век, е определено актуална. 

2. Цели, задачи и осведоменост на докторанта по състоянието на 
проблема и оценка на представения литературен материал 

 Ясно са дефинирани целите на настоящата дисертация, които се отнасят 
до установяване на закономерностите в хронологичните колебания на климата 
на Р Македония през втората половина на ХХ век. Те се разглеждат и 
интерпретират в контекста на промените на глобалния климат и този на Европа.  

Реализирането на дисертацията е свързано с решаването на поставените 
четири основни задачи от теоретичен и приложен характер: избор на 
концептуална основа относно климатичните промени в регионален план; 
подбор на методи за анализ на пространствено-хронологичните колебания на 
климатичните елементи и интегрални характеристики; анализ и оценка на 
многогодишните промени чрез индикатори; установяване на характера на 
зависимостта на климатичните хронологичните колебания от слънчевата 
активност, концентрацията на въглероден двуокис и атмосферната циркулация.    
 В Глава І е даден обстоен преглед на най-важните публикации и 
монографии, свързани с проблема за изменението на климата (Climate change). 
Разгледани и анализирани са изследванията на световно известни руски, 
американски и други учени, които недвусмислено показват установени 
закономерности и тенденции в колебанието на климата за определени времеви 
интервали. Те се отнасят до констатации, свързани със затопляне на планетата, 
намаляване на годишните валежи и др. Независимо от тях са представени и 
резултатите от някои частични изследвания за Р. Македония на годишните 
хронологични колебания на температурата на въздуха по сезони, за 
изменението на валежите за същите интервали, но за ограничен брой станции. 
Прави впечатление доброто познаване от авторката на известни чужди и  наши 
изследователи в тази пространна област на изследванията. Убеден съм, че за 
това много е допринесъл опитът на нейния ръководител. 

3. Торетични основи на изследването 
 Описанието на същността на понятията климат и климатична система са 
дадени в Глава ІІ. Статистическите характеристики на съвременния климат се 
разглеждат като ансамбъл от състояния, през които преминават системите 
атмосфера, хидросфера, литосфера, биосфера, криосфера. На този етап на 
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знанията с основание се твърди, че климатичната система е нелинейна, 
динамична, силно чувствителна, непредсказуема.  
 Посочени са факторите за формирането на климата и неговото изменение. 
Същите правилно са обособени в два големи класа: външни  (астрономически и 
слънчева активност) и вътрешни (планетарни и антропогенни). В този план се 
анализира климатичното влияние на литосферата и криосферата.  
 Разгледан е емпиричният подход при изследване на промените на 
климата в Р. Македония с оглед използване на подходящи за целта индикатори. 
Същите са обобщени по степен на връзката импулс-реакция на системата. 
Обърнато е внимание на слънчевата радиация, атмосферната циркулация, 
температурата, валежите и въвеждането на климатичните индекси на 
Торнтуейт. 

4. Изходна информация и методи на изследване 
В Глава III се дава формирането на метеорологичната банка данни, 

съдържаща информация за температурата, валежите и слънчевото греене. 
Впоследствие тя е допълвана съгласно целите на изследването. Наличната 
първична информация се отнася за 12 метеорологични станции, разположени в 
различна физикогеографска среда и поясност. Изключение прави актуалната 
информация за слънчевото греене, която е за сравнително по-къс период на 
регистрация (1959-2000 г.). 

С оглед поставените цели изходната матрична база данни е 
трансформирана. Формирани са хронологични времеви редове с различна 
дискретизация. Използването им за съответните климатични анализи налага те 
да бъдат хомогенни. Проверката е извършена чрез критерия на Стюдент, а 
параметрите са получени чрез метода на централните моменти. Оценката на 
подобието на избраната теоретична крива на разпределение с тази на 
емпиричната се извършва чрез критерия χ2 на Пирсън. Анализът на еволюцията 
на изследваните процеси е проведен с помощта на съвременните методи на 
математическата статистика: автокорелационен и спектрален анализ, 
интегрални криви, линейна филтрация, тренд анализ, някои графоаналитични 
подходи и мобилни средни. Оценките се извършват чрез подходящи 
статистически критерии. 

При провеждане на всички изследвания и анализи се изхожда от 
природната стохастика на изследваните процеси. Те се разглеждат като 
вероятностни, формирани под въздействието и пресичането в пространството 
на множество елементи на случайност. При това всяка съвкупност структурно 
се представя като съчетание на детерминирана средна, съчетана с корелирани 
колебания и случайна съставяща.  

5. Характер на изследванията, достоверност на получените резултати 
 Анализът на хронологичните колебания на температурата на въздуха, 
валежите, слънчевото греене и овлажняването е даден в Глава ІV. За целта 
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формираните редове са оценени чрез подходящи статистически критерии. 
Доказана е възможността те да се използват коректно за поставените цели.  
 За температурата на въздуха чрез въвеждане на подвижни филтрирани 
10–годишни средни са установени различни по брой позитивни и негативни 
асиметрични псевдоциклични колебания. Те варират в широк диапазон от 10 до 
25 г. В тях се открояват характерни структури – фази с различен знак на 
еволюция. Тенденциите на развитие на средните месечни температури са 
анализирани посредством тренд анализ. Установени са различни тенденции за 
съответно въведените периоди, които са оценени по степен на значимост. 
Направена е критериална съпоставка във връзка с глобалното затопляне чрез 
препоръчителната норма на СМО (WMO) 1961–1990 г. Анализът на сезонните 
и годишните температури показва значим тренд на повишаване на летните 
температури. 
 Посочва се, че сезонните и годишните валежни суми се апроксимират 
най-правдоподобно чрез нормалното разпределение, а това на месечните – 
посредством Гама-функцията. Констатира се, че колебанията на месечните, 
сезонните и годишните валежи за периода 1951–2007 г. не показват достоверна 
периодичност. Проявяват се псевдоцикли, липсва пространствена синхронност, 
а тенденциите на трансформираните редове чрез мобилни средни не показват 
определена закономерност и информативност по отношение на честотната им 
структура. Важен извод е, че средните годишни зимни, пролетни и есенни 
валежни количества за периода 1978–2007 г. са по-малки спрямо тези за 
периода 1951–1980 г. Поради това може да се твърди, че годишният режим на 
месечните валежи може да служи като качествен индикатор за устойчивостта 
на климата във времето. Установени са също два валежни максимума – през 
ноември (декември) и май, и два минимума – през януари (февруари) и август 
(юли).   

Подобаващо внимание е обърнато при изследването на хронологичните 
колебания на слънчевото греене, тъй като то има пряко отношение спрямо 
основния климатообразуващ фактор – радиационния бюджет. Посредством 
използвания графоаналитичен подход се установява, че в еволюцията на 
редовете се наблюдават асиметрични колебания със значими различия в 
тяхната продължителност и амплитуда. Годишните хронологични колебания на 
действителното слънчево греене по месеци, сезони  и години има случаен 
характер.  

Колебанията на овлажняването са анализирани посредством индекса на 
Торнтуейт. Чрез тази класификационна схема могат да се представят в еднакви 
дименсии важни показатели на климата: потенциалната евапотранспирация, 
климатичният бюджет на потенциалното овлажняване и дефицитът на 
почвеното овлажняване. Техните колебания способстват за установяването на 
различни по знак фази. Статистически надеждни се оказват негативните 
тенденции за периода 1951–1980 г. и позитивните тенденции за периода 1978–
2007 г. Установено е, че нулевата изотерма на климатичния бюджет на 
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потенциалното овлажняване е на около 700 m и съвпада с границата между 
влажния и сухия субхумиден климат. Особено важна е констатацията за 
климата в Македония е, че сушата е ежегодно повтарящо се явление, което 
обхваща предимно низинния и равнинно–хълмистия хипсометричен пояс до 
около 600 m височина.     

В Глава V се разглежда въздействието на някои фактори върху 
изменението на климата: слънчевата активност, въглеродният двуокис и 
атмосферната циркулация. 

Потърсена е връзката между климатичните индекси и слънчевата 
активност (числата на Волф). Корелацията не потвърждава възможност за 
установяване на значими периоди. Това недвусмислено говори за спецификата  
на този вид въздействие. 

Изследвано е влиянието на въглеродния двуокис върху състоянието на 
климата на Р. Македония. То се ограничава в установяването на синхронност 
между концентрацията на въглеродния двуокис и някои основни елементи на 
климата. Доказва се, че тази връзка е изразена през летните месеци (юни и юли) 
и за целия период 1965–2007 г. За същия интервал от време се установява, че 
връзката между концентрацията на въглеродния двуокис и месечните и 
годишните стойности на валежите е отрицателна, т.е. валежите намаляват. 

Динамиката на атмосферната циркулация като съществен фактор за 
формирането на климата е анализирана въз основа на индексите на 
Северноатлантическата (NAO) и Средиземноморската осцилация (MO). 
Тяхното въздействие се разглежда в контекста на центровете на атмосферна 
дейност – Азорския максимум и Исландския минимум, които са генератори за 
общото състояние на времето над Европа. Установено е, че връзката между 
месечните температури на въздуха и стойностите на Севеноатлантическата 
осцилация не е значима. За температурите на въздуха корелацията със 
Средиземноморската осцилация е статистически значима за месеците февруари 
и март. За месечните валежи връзката със Северноатлантическата осцилация 
показва наличие на добра обусловеност при значими коефициенти на 
корелация. За есенните месеци резултатите са противоположни.  

Получените резултати са подкрепени с таблици, изводите са дадени в 
края на дисертацията, а в приложенията – целият графичен материал. 

Във всички аспекти на развитие на основната теза трудът отговаря на 
научната специалност – 01. 08. 09 ”Климатология“. 

6. Обобщение и оценка на характера на приносите  
В заключителната част на дисертационния труд получените резултати са 

добре систематизирани в 11 точки дадени в заключението. Те отразяват 
същността на въведените концепции и тези, проведените изследвания и 
анализи. Дисертационният труд представлява правилно ориентиран съвременен 
подход за изследване и оценка на климата на Р. Македония. В него са 
фокусирани актуални методи за анализ на статистически съвкупности, оценки, 
аспекти от теорията на вероятностите и апроксимирането на времеви редове, 
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спектрален и тренд анализ и др. Той представлява добра основа за бъдещи 
изследвания, така необходими на общия фон на глобалното изменение на 
климата на нашата планета. 

7. Оценка на публикациите, свързани с дисертационния труд 

Съгласно приложения списък за публикациите на автора, свързани с 
дисертационния труд, са посочени 2 статии – на български и на английски език, 
които са разработени самостоятелно.   

8. Препаръки за бъдещо използване на научните и научно-прилож-
ните приноси 
Получените резултати и много от тях, съществуващи в имплицитен вид 

са особено ценни за Метеорологичната служба на Р Македония. Те са  
необходими за оценка на климатичните ресурси на страната, за изясняване 
механизма на съвременните климатични промени, за установяване на 
дълбочината на засушаванията, за разработване на стопански стратегии в 
дългосрочен план. Резултатите ще способстват за съпоставка и оценка на 
климатичните колебания на територията на страната в  бъдещ дългосрочен –
векови план. Тези анализи е необходимо да бъдат съобразени с препоръките на 
Световната метеорологична организация по отношение избора на 
представителен базов период и доминиращи фактори.  

 
9. Съответствие на автореферата с дисертационния труд 
Авторефератът е съставен съгласно научните изискванията. В него 

правилно е отразена същността на дисертационния труд, получените резултати 
и обобщените изводите. 

 
10. Някои критични бележки и въпроси 
Към дисертационния труд могат да се поставят следните въпроси: 

1. Като типизация, какъв е климатът на Земята и каква  е ролята на 
трансформиращата система върху състоянието на климата?  

2. Кой е доминиращият фактор за установените климатичните промени в Р. 
Македония? 

3. Защо в изследванията не са използвани индексите на Вангенхайм? 
4. Кой от използваните индикатори се оказва най–показателен по отношение на  

климатичните промени?   
5. В дисертационния труд е необходимо да се отбележи, че анализираните 

връзки между различните фактори и климатични елементи имат линеен 
характер. Освен това те са времеви–отнасят се за определен интервал, 
поради което имат променлив знак и не могат да се приемат като 
значими. Въпреки това, оповавайки се на природната стохастика на 
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реализация на съответните процеси във времето, те могат в известен 
смисъл  да се използват като информативни.     

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Дисертационният труд е посветен на решаването на актуален и важен 
проблем, свързан климатичните промени в Р Македония през втората половина 
на ХХ в. Всички изводи и констатации способстват за изясняване механизма на 
въздействие и изменение на климата на този етап на развитие на науката в 
условията на активен антрпопогенез.   
 Дисертационният труд е разработен компетентно, на добър научен език. 
Поставените цели и задачи са адекватни на направения обстоен анализ на 
проблема, което произтича и от доброто познаване на голяма част от 
литературните източници. Избраният методичен подход и комплексният 
характер на изследванията допринасят много за получаване на интересни и 
важни за практиката резултати. 
 Независимо от критичните бележки, имащи препоръчителен характер, 
налице са достатъчно на брой и по същество научни и научно-приложни 
приноси, които са важен аргумент за получаване на научната степен “Доктор”. 
  

Това ми дава основание да ПРЕПОРЪЧАМ на уважаемите членове на 
Научното жури за оценяване и защита на дисертации, да гласуват за 
присъждане на Имлрйе Азис Алили – задочен аспирант към катедра 
„Климатология, хидрология и геоморфология“ към ГГФ на СУ „Св. 
Климент Охридски“, научната степен “Доктор” по научната специалност 
01. 08. 09 ”Климатология“ в научната област с професионално направление 
4. 4.  Науки за Земята. 
 
 
 
 
  23. 05. 2011 г.   Рецензент: 

   София      (ст.н.с. І ст. дтн М. Генев) 
 

 


