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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Представената за рецензия докторска дисертация е в обем от 266 стр., 
включително списъка на използваната литература и приложения. Текстът на научната 
разработка е 175 страници, в които са включени 84 таблици. Съдържанието е 
разпределено в шест глави, литература и приложения, както следва: 

• Глава 1. - Увод – 9 страници. В тази глава авторът представя изследваният 
проблем и обуславя неговата актуалност; описани са целта и задачите на 
изследването и е направен преглед на досегашни публикации, свързани с 
темата на дисертацията.  

• Глава 2. Теоретични основи на изследването – 35 страници, включва 3 части: 
2.1 Същност на понятията климат и климатична система; 2.2. Фактори за 
формирането на климата и неговото изменение; 2.3. Постановка на 
емпиричното изследване относно промените в регионалния климат.  

• Глава 3. Изходна информация и методи на изследване – 8 страници. 
• Глава 4. Хронологични колебания на климата в Република Македония през 

втората половина на ХХ век – 84 стр., както следва: 4.1. Хронологични 
колебания на температурата на въздуха; 4.2. Хронологични колебания на 
валежите; 4.3. Хронологични колебания на слънчевото греене и 4.4. 
Хронологични колебания на овлажняването. 
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• Глава 5. Въздействие на някои фактори върху изменението на климата - 32 
стр., в т.ч. 5.1. Въздействие на слънчевата активност; 5.2. Въздействие на 
въглеродния диоксид; 5.3. Въздействие на атмосферната циркулация. 

• Глава 6. Заключение – 5 стр. В заключението са представени основните 
изводи от разработката и е включена декларация от автора за оригиналност 
на резултатите.  

• Литература – 8 стр. със 145 заглавия.  
• Приложения – 8 приложения, включващи 89 фигури. 
В така структурираната научна разработка, 116 страници (гл. 4. и гл. 5.) 

представят същността на дисертационния труд. В тези две глави са отразени конкретни 
резултати, получени от статистическата обработка и анализи на метеорологичната 
информация за Р. Македония, използвана в дисертацията.  

Заключение относно структурата на дисертацията: разработката е структурирана 
правилно и има необходимия баланс между уводната част, изложението и 
заключението.  
 

АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА  

Актуалността и значението на изследването се определят от тенденциите в 
изменението на климата и влиянието им върху различни аспекти от стопанската 
дейност. Изменението на климата се счита за една от най-сериозните заплахи за 
световната околна среда, с очаквано негативно влияние върху човешкото здраве, 
осигуряването на храна, икономическите дейности, водата и другите природни ресурси 
и инфраструктурата. Значимостта на проблема „изменение на климата” се потвърждава 
и от създаването и работата на Междуправителствена комисия по изменение на климат 
(IPCC). През последните години се акцентира главно на промени в климата, свързани с 
антропогенната дейност. Като изтъквам важността на такъв вид изследвания и не 
отричам влиянието на антропогенната дейност върху съвременните промени в хода на 
климатичните елементи, бих искала да отбележа, че напоследък често се елиминират 
естествените колебания в климатичната система, което считам за неправилно. В 
научната литература съществуват редица публикации както от български автори, така и 
от изследователи от Германия, САЩ, Япония и др., които доказват влиянието на 
естествените механизми върху климатичните промени. В този аспект, настоящата 
дисертация, в която се изследва въздействието на природните фактори (слънчева 
активност и атмосферна циркулация), както и на концентрацията на СО2, е особено 
актуална.  
 Представената за рецензия докторска дисертация представлява задълбочено и 
комплексно научно изследване на изменението на климата в Република Македония на 
базата на данни от измервания на основни метеорологични елементи. 
 

ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ 

Целта на изследването е формулирана и аргументирана ясно и конкретно. 
Хронологичните промени на климата в Република Македония се разглеждат в 
контекста на глобалния климат, което дава възможност за сравнимост на резултатите с 
резултати, отразени в научната литература по разглежданата тема. За постигане на 
поставената цел са посочени четири задачи: 1) избор концептуална основа относно 
климатични промени; 2) избор на методи за анализ на пространствено-хронологичните 
колебания на климатичните елементи и интегрални характеристики; 3) характеризиране 
на хронологичните промени на климата в Р. Македония през втората половина на 20 в. 
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чрез основни климатични елементи и интегрални показатели и 4) установяване 
характера на зависимост на хронологичните колебания на климата в Р. Македония през 
втората половина на 20 век от слънчевата активност, атмосферната циркулация и СО2. 
От така формулираните задачи, първа и втора имат теоретичен, а трета и четвърта – 
теоретично-приложен характер. Има пълно съответствие между поставените цел и 
задачи, и текста на научното изследване.  

В увода е направен задълбочен обзор на досегашни публикации по проблема, 
което показва, че докторантът е запознат много добре с изследванията, свързани с 
изменението на климата в глобален и регионален мащаб. Би могло да се отдели повече 
внимание и да има повече конкретност при разглеждане на научните изследвания, 
свързани с характеристиката и изменението на климата в Р. Македония. 

Теоретичните основи на изследването са представени в глава 2. Разясненията по 
използваната терминология са необходим и полезен елемент в разработката, особено 
като се имат предвид някои различия по отношение на използването на понятието 
“изменение на климата” на български и английски език, което е много добре обяснено в 
дисертацията. В тази глава се прави доста подробен анализ на факторите за формиране 
на климата и неговото изменение. Този факт допринася за теоретичното значение на 
разработката, но от друга страна, с оглед на по-голяма конкретност, би могло тази 
част да се съкрати или да се обвърже в по-голяма степен с темата на 
изследването. В глава 2 е дадена и постановка на емпиричното изследване на 
промените в регионалния климат. Тук се описва изчислението и използването на 
климатичните индекси на Thornthwaite, което според мен, е по-удачно да бъде 
включено към следващата глава, в която се разглеждат методите на изследване.  
 

ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 

 За решаване на поставените задачи и постигане на целта на изследването са 
използвани данни от измерванията на температура на въздуха и валежите в 12 
метеорологични станции (неправилно записано на стр. 48 15 станции), и 
продължителност на слънчевото греене в 6 станции от Р. Македония. За анализ на 
факторите за изменение на климата са използвани данни за волфовите индекси, 
индекси на северноатлантическата осцилация, индекси на средиземноморската 
осцилация и данни за концентрацията на СО2. Докторантът е обработил и анализирал 
значителен масив от метеорологични данни. Статистическият анализ на изходната 
информация е извършен на базата на данни за целия изследван период, както и чрез 
сравнения с няколко 30-годишни периода, което дава възможност за по-пълно 
представяне на хронологичните изменения на климата, а също така и за сравнение с 
резултати от публикации на други изследователи. Основно са анализирани три периода: 
1951-2007, 1961-1990 и 1978-2007. За сезонните и годишни валежи част от анализите са 
направени чрез сравнение на два периода: 1951-1980 и 1978-2007. В тази връзка, 
въпросът ми към докторанта е: Поради какви съображения са избрани тези 
периоди и коя е причината за частичното разминаване в анализираните периоди 
за температура на въздуха и валежи? Препоръката ми към по-нататъшната 
работа на докторанта е да допълни това изследване като представи резултати за 
едни и същи периоди от данни за температура на въздуха и валежи, което би 
имало по-голямо теоретично и практическо значение.  
 Изследването се базира на три групи статистически методи: 1) за установяване 
на представителността на метеорологичните редове – изследване за еднородност и 
принадлежност към обща генерална съвкупност; 2) за изследване на хронологичните 
изменения на климатичните елементи и 3) корелационен анализ – за разкриване на 
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въздействието на различните групи фактори върху измененията на климатичните 
елементи Като цяло доброто представяне на използваните методи показва задълбочени 
познания по математическа статистика, но авторът е пропуснал в глава 3 да 
характеризира корелационният анализ като метод за изследване на връзките 
между явленията.  
 

СЪЩНОСТ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД. АНАЛИЗИ И РЕЗУЛТАТИ 

Същността на дисертационния труд е представена в глави 4 и 5. В глава 4 са 
анализирани хронологичните колебания на климата в Р. Македония в пространствен 
аспект чрез изследване на температурата на въздуха, валежите, продължителността на 
слънчевото греене и овлажнението. Положителен факт е предварителният 
статистически анализ на изходната информация и изчислението на редица показатели 
от базисната статистика като средни стойности, медиана, стандартно отклонение, 
коефициенти на вариация, на асиметрия, ексцес, грешки, вероятност на случване, което 
е предпоставка за по-нататъшни достоверни анализи и заключения.  

Чрез прилагане на 10-годишни плъзгащи се средни и линейна регресия са 
определени особеностите в хронологичните колебания и тенденциите в изменението на 
основните климатични елементи. Значимостта на изследването се определя от 
изключително подробните и коректни анализи на месечните, сезонните и годишните 
стойности на температурата на въздуха и валежите в Р. Македония, което дава 
основание да се приемат без съмнение получените резултати. Поради ограниченост на 
изходните редици от данни, правилно е становището на автора да не говори за 
цикличност, а да търси по-добре изразени позитивни или негативни фази в хода на 
температурата на въздуха и валежите. Прави впечатление изводът за негативни фази в 
хода на температурата на въздуха от началото на изследвания период до средата на 70-
те години, последвани от позитивни фази с продължителност до края на миналия век. 
Тези резултати намират потвърждение и при регресионния анализ, с който са 
установени позитивни тенденции в изменението на температурата за всички месеци за 
последните 30 години от изследвания период. По отношение на валежите интерес 
представлява заключението на автора, че времевите колебания могат да се определят 
като случайни. В повечето случаи са установени разнопосочни, статистически 
недостоверни тенденции в многогодишните изменения на валежите. Като цяло се 
наблюдава позитивен тренд през топлото полугодие и негативен през студеното 
полугодие.  

Картината на хронологичните колебания на климата в Р. Македония е допълнена 
удачно с анализ на хронологичните колебания на слънчевото греене, въпреки 
различният изследователски период (1959-2000), което е наложено от ограниченост на 
изходната информация.  

Съществена част от дисертацията представляват анализите на хронологичните 
колебания на овлажняването. За целта са използвани четири показателя:потенциална 
евапотранспирация, климатичен бюджет на потенциалното овлажнение, почвен 
дефицит на овлажнението и индекс на овлажнение по Торнтуейт. От направените в тази 
част анализи и заключения, с най-голямо теоретично-приложно значение, според мен, 
има изводът, че климатичният тип сух субхумиден климат има най-голямо 
разпространение и обхваща главно непланинските територии, като в повечето случаи се 
установява низходяща фаза и нарастване на аридността.  

В Глава 5. се анализира въздействието на някои фактори върху изменението на 
климата. Въздействието на слънчевата активност е изследвано чрез корелация на 
Волфовите индекси с температурата на въздуха и валежите. В началото на тази глава е 
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направен подробен преглед на литературни източници относно слънчевата активност и 
изменението на климата. Това показва добрата информираност на докторанта по 
изследваният проблем. Анализът потвърждава неопределеността на връзката между 
индексите на Волф и климатичните елементи. Поради това, моята препоръка към по-
нататъшната научна работа на докторанта е да включи в изследването други 
индикатори за слънчевата активност (напр. индекс на общото количество слънчева 
радиация).  

На базата на корелации между данни за СО2 и температурата на въздуха е 
установено, че повишението на концентрацията на СО2 оказва въздействие върху 
повишението на средногодишните температури в малка част от страната и върху 
летните температури за почти цялата територия. По отношение на връзката между 
месечните валежи и концентрацията на СО2, в повечето случаи е установена 
отрицателна, статистически недостоверна корелация. На базата на направените 
анализи, авторът подчертава, че не може да се твърди, че топлинните условия и режима 
на овлажнение в Македония се определят от увеличената концентрация на СО2. 

За изследване на въздействието на атмосферната циркулация върху 
климатичните промени са използвани индекси на Северноатлантическата осцилация и 
Средиземноморската осцилация. Направен е корелационен анализ между изменението 
на тези показатели и температурата на въздуха и валежите. Като особено полезна 
информация приемам резултатите от анализа на връзката между температурата на 
въздуха и валежите и индексите на Средиземноморската осцилация, тъй като по този 
проблем все още няма достатъчно информация в научната литература.  

Таблиците в текста и графиките в приложенията много удачно и коректно 
илюстрират получените от анализите резултати. Литературната справка, дадена в края 
на разработката, както и цитираните в текста източници са доказателство за доброто 
познаване на проблема и досегашните публикации във връзка с представеното научно 
изследване. 
 Във връзка с изследванията, представени в глава 5, имам следния въпрос към 
докторанта: Кой от разгледаните три фактора, според Вас, има най-голям принос 
за изменението на температурата на въздуха и валежите на територията на Р. 
Македония? 
 

ОСНОВНИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ И ЗНАЧИМОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

 В резултат на обработката на значително количество метеорологична 
информация и задълбочени анализи, авторът представя най-характерните особености в 
изменението на температурата на въздуха, валежите, продължителността на слънчевото 
греене и овлажняването. Климатичните промени са анализирани на фона на глобалните 
и регионални изменения на климата и са дадени обяснения за това чрез анализ на 
въздействието на природни фактори (слънчева активност и атмосферна циркулация) и 
антропогенен фактор (концентрация на СО2) върху температурата на въздуха и 
валежите.  
 Изводите от направените изследвания са представени в 12 точки в 
заключението. Според мен, заключението отразява ясно основните резултати от 
изследването и в тази част личи и умението на докторанта да синтезира и да покаже 
главното от едно обширно научно изследване. На базата на цялостния текст на 
дисертацията, както и на заключението, приемам че са решени поставените задачи и е 
постигната целта на изследването. 

Резултатите от подобен вид изследване са особено полезни не само при 
изследвания на природните процеси, но и при изготвяне на планове и програми 
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свързани с мерки за адаптация или смекчаване на климатичните промени, както и за 
изследване на риска от екстремни климатични явления. 
 

ОЦЕНКА НА ПУБЛИКАЦИИТЕ, СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Научните изследвания от дисертацията са представени в две статии – в Academic 
and scientific journal of linguistic, literature, education and culture Idest, State Universtty of 
Tetova, Tetovo, Issue nr.2, Aprill 2009 (на английски език) и в Годишник на СУ, ГГФ, кн. 
2 – География, т. 103, под педчат (на български език). Докторантът е единствен автор 
на публикаците. 
 

СЪОТВЕТСТВИЕ НА АВТОРЕФЕРАТА С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 Авторефератът отговаря на изискванията и отразява коректно резултатите от 
дисертационния труд. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представеният дисертационен труд показва много добро познаване на 
изследванията, свързани с изменението на климата в глобален и регионален мащаб и 
представлява самостоятелно, комплексно научно изследване относно изменението на 
основните климатични елементи в Република Македония с теоретично и теоретично 
приложно значение. Теоретично-приложното значение на изследването се определя и 
от факта, че досегашните публикации не дават отговор на всички въпроси, свързани с 
измененията на климата в регинален мащаб и конкретно в Р. Македония. Обработен и 
анализиран е значителен масив от метеорологична информациям, което има значение и 
за актуализиране и допълване на досегашни познания. 

Направените забележки са главно от препоръчителен характер за бъдещите 
научни изследвания на докторанта.  

На основата на достойнствата на представената работа - актуалността на 
проблема, коректното представяне и интерпретация на информацията, 
направените анализи, добре изработените и подбрани за изложението и 
приложенията таблици и графики, направените изводи, и значимостта на 
резултатите, давам положителна оценка на работата на докторанта и предлагам 
на уважаемото научно жури да присъди на Имлрйе Алили образователната и 
научна степен «Доктор».  
 

 

31.05.2011 г.       Рецензент: 
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