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Относно дисертационния труд на Имлрйе Азис Алили 

„Климатични промени в Република Македония през втората половина на ХХ век” 
за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” 

 
Дисертационният труд на Имлрйе Алили се състои от 6 глави, литература (145 

заглавия) и приложения (82 стр. с фигури), с общ обем 266 страници.  
Трудът разглежда една изключително актуална тема, заемаща важно място в 

областта на климатичните изследвания, както в теоретичен, така и в практико-приложен 
план. Това е отбелязано в уводната част на дисертацията и е един от важните мотиви за 
нейното разработване. Наред с това, работата се обосновава със значимото въздействие на 
климата и неговите промени върху стопанската дейност на човека, както и върху всички 
природни процеси, за които от важно значение са не само средностатистическите 
параметри на климата за определен период, но и отклоненията спрямо тези параметри. 
Работата се основава и на препоръките на Световната Метеорологична Организация, 
както и на редица други международни органи, за разширяване на регионалните и 
локалните емпирични изследвания върху измененията на климата. 

Дисертационният труд си поставя за цел да установи хронологичните колебания на 
климата в Република Македония през втората половина на ХХ век, в пълно съответствие с 
темата на изследването. За постигането на тази цел са набелязани съответни задачи, 
касаещи: концептуалната основа на климатичните промени, методичните подходи за 
разкриването им, самата същност на тези промени (за територията на Република 
Македония), както и някои важни обуславящи ги фактори. 

Обзорът на изследванията по проблема, включващ 66 заглавия на кирилица и 79 
заглавия на латиница, е систематизиран в две групи публикации – (1) 
дребнорезолюционни и (2) едрорезолюционни, отнасящи се съответно до климатичните 
промени за (1) цялата планета, Северното полукълбо и Европа, или за (2) Република 
Македония и Балканския полуостров. Прегледът на някои последни разработки, касаещи 
територията на България като съседна на проучваната, би обогатил още повече  
изследователската база на работата.  

В теоретичните основи на изследването са разгледани факторите за формиране на 
климата и неговите изменения, класифицирани като: външни по отношение на 
климатичната система (астрономични и геофизични) и вътрешни, включващи 
атмосферата, хидросферата, литосферата и криосферата. Това полага добра база за 
разработването на една от същностните глави на дисертацията, изследваща въздействието 
на някои от тези фактори върху изменението на климата в Република Македония. 
Направен е и дефиниционен анализ на понятията климат, климатична система и 
климатични фактори. Този анализ е извършен в търсене на идеята за „изменение”, 
заложена в тези понятия, в контекста на дисертационната тема и би следвало да бъде още 
по-силно фокусиран в тази посока.  Направените пояснения по спецификата на 
използваната терминология, касаещи смисъла на понятия, като „изменение”, „колебание”, 
„периодичност”, „цикличност”, „флуктуации” и др., са необходими и полезни, като се има 
предвид не дотам изчистената им употреба, както в гражданските, така и в научните 
среди. Препоръчваме на авторката да разшири постановката на емпиричното изследване с  



обосновка относно избора на изследваните метеорологични елементи и индекси, както и 
избора на факторите, въздействащи върху изменението на климата. 

Изходната информационна база е формирана от данните за 15 метеорологични 
станции (1951-2007г.), с изключение на слънчевото греене – 6 станции (1959-2000г.). Те са  
разпределени равномерно в териториален и алтиметричен план. Би било полезно това 
разположение да бъде представено и картографски. Хомогенизирането на изходните 
климатични редици е извършено чрез критерия на Стюдънт, а разпределението на данните 
в редиците е оценено чрез метода на централните моменти. Особеностите в 
хронологичната структура на изследваните елементи и ндекси се разкриват с помощта на 
методите на филтрация, линеен тренд, криви от интегрални разлики, автокорелационни и 
спектрални функции. 

Резултатите от изследването на хронологичните колебания на избраните 
метеорологични елементи и индекси показват следното: 

 Температурата на въздуха се характеризира с липса на периодичност. Прави 
впечатление позитивният тренд, наблюдаван през всички месеци, който е статистически 
значим за месеците от май до август. Сезонните и годишните температури са с позитивен 
тренд за последните 30 години (1978-2007г.), като статистически значими са летните и 
годишните стойности. 

Валежите се характеризират с отсъствие на статистически достоверна 
периодичност. Доминират разнопосочни тенденции към нарастване или намаляване на 
валежите. Типична е проявата на териториална асинхронност на тези тенденции. 

Слънчевото греене показва тенденции към нарастване през март и юни, със 
статистическа достоверност в две станции. Тенденция към намаляване се отбелязва през 
август и октомври – при месечните стойности, през есента - при сезонните стойности, а 
също и при годишните стойности, които са статистически достоверни при половината от 
изследваните станции. 

Колебанията на изследваните индекси (PE, Bk, D, Im), се характеризират с 
отсъствие на периодичност. Установена е възходяща тенденция за периода 1951-2007г., 
която е статистически достоверна в крайната южна част на страната. 

 По отношение на въздействието на някои избрани фактори върху изменението на 
климата, резултатите показват следното: 

Въздействието на слънчевата активност върху промените на климата през втората 
половина на ХХ век се характеризира с „липса на определеност”.  

Въглеродният диоксид въздейства върху температурата на въздуха със 
статистическа достоверност през лятото. В работата, обаче, се изказва предположение за  
съвпадение на естествената тенденция на температурата с възходящия тренд на 
въглеродния диоксид. 

Индексите на Северноатлантическата осцилация (САО) и Средизеноморската 
осцилация, използвани за маркер на връзката между атмосферна циркулация и климатични 
елементи, показват статистическа достоверност само при въздействието на САО върху 
валежите през студеното полугодие. 

Представеният дисертационен труд постига решаването на поставените задачи и 
наред с това повдига някои въпроси, които могат да бъдат обект на по-нататъшни 
изследвания. В работата е установено наличието или отсъствието на колебания и 
тенденции в хронологията на избрани метеорологични елементи, и е изследвано 
въздействието на някои фактори върху изменението на климата. Тези резултати са 
изброени в систематизиран вид в заключението на дисертацията. Препоръчваме да бъдат 
изведени и приносните моменти на работата, и да бъдат представени на публичната ù 



защита. Наред с това, бихме препоръчали да бъде направена съпоставка на получените 
резултати с тези, от други изследвания за територията на Балканския полуостров, както и 
с резултатите, представени в последния Доклад на IPCC. Значимо би било и 
коментирането на възможностите за приложението на получените разултати в теоретичен 
и практически план. 

 
С настоящото становище заявявам положителната си оценка за 

предоставения ми от Председателя на журито дисертационен труд и препоръчвам 
присъждането на образователната и научна степен „Доктор” на авторката му - 
Имлрйе Азис Алили. 
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