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Предметът на изследването е подбран и определен правилно. Температурата на 
въздуха и валежите като основни климатични елементи са в основата на всяко 
изследване на промените на климата. Добавените характеристики на слънчевото греене 
и интегралните характеристики на Торнтуайт само  придават по-голяма пълнота на 
изследването. Целта е да се установят закономерности в хронологичните колебания на 
климата през втората половина на ХХ век. Коректно са подбрани и използувани 
методите на математическата статистика, които са в основата на работата. 

Актуалността на темата е вън от всяко съмнение – климатът отдавна е тема не 
само на учените, но и на широката общественост по целия свят. Теоретичните основи 
на изследването във втора глава са изцяло по литературни данни  и като че ли обемът 
на тази глава е прекалено голям. Броят на използуваните климатични станции е 
достатъчен за територията на Македония, а периодът – от 1951 до 2007 година е 
максималния възможен с който дисертантът е разполагал.  

Резултатите, посочени в заключението са характерни  с тяхната достоверност и 
правилното им излагане. Посочва се отсъствието на периодичност за всички 
изследвани елементи, което съвпада с резултатите от много проучвания в България. 
Същото се отнася за разнопосочните и недостоверни тенденции при промените на 
количествата на валежите, установени от автора. Прави впечатление, че се установяват 
тенденции на повишаване на годишните и летните температури на въздуха през 
периода 1978-2007г., а нищо не се споменава за зимните температури на въздуха, 
особено за януарските. Тенденцията на повишаване на тези температури на въздуха се 
установява през последните три десетилетия не само в България, но и в много други 
европейски страни. 

Коректно са разгледани и промените на потенциалната евапотранспирация по 
Торнтуайт – дори нулевата изолиния на бюджета на потенциалното овлажняване е 
посочена  точно – 700 mm, толкова , колкото е в България. Съвършено същите по 
стойност отрицателни корелационни коефициенти между есенно-зимните валежи и 
северноатлантическата осцилация  установени от дисертанта, са получени и  за станция 
София. Точен е изводът, който придава най-голяма тежест на атмосферната циркулация 
като причина за климатичните колебания. Известно съмнение у мен предизвиква 
твърдението за връзка между температурата на въздуха през лятото и въглеродния 
диоксид / заключение 10/. Малко вероятно е, промените на въглеродния диоксид да се 
отразят само и точно на летните температури на въздуха, когато количеството на този 
газ във въздуха е най-малко. 

Заключението ми е, че работата е изпълнена успешно и на кандидата следва да 
се присъди научната и образователна степен „доктор”    
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