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 Настоящето мнение е изготвено в качеството ми на член на научното жури, 
назначено със заповед на Ректора на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. 
Изготвя се в съответствие с изискванията на Закона за развитие на академичния състав 
на Република България, с Правилника за приложението му, и с Правилника за 
приложение на ЗРАСРБ на СУ “Св. Климент Охридски”. 
 
 Авторката на дисертационния труд Елеонора Балканска е извършила 
изследванията – предмет на труда, като редовен докторант през 2007-2010 г. под 
научното ръководство на доц. Я. Герджиков. Трудът е в обем от 237 стр. компютърен 
текст, който включва и 13 стр. литература по темата на труда.  

Съдържанието на труда е организирано във Въведение, Състояние на проблема; 
Теоретични представи и терминология; Методика на изследванията; Обсъждане на 
резултатите и модел на възникване и еволюция на Ботетввръшкия навлак; Основни 
изводи; Библиография. Структурирането отговаря на поставените цели. Трудът е добре 
илюстриран с оригинални в по-голямата си част непубликувани фигури на авторката.  
 При своята работа, авторката е използвала класически и модерни методи на 
структурната геология, стратиграфията, петрологията, геохимията, изотопната 
геохронология. Дисертацията показва, че авторката е усвоила успешно методите,  
подбрала е правилно тези, които са необходими за изпълнение на задачите, и успешно 
интерпретира резултатите от изследванията.  
 Приносите на авторката могат да се квалифицират като “получаване и 
доказване на нови факти” и “събиране и доказване на потвърдителни факти”. 
Високо оценявам комплексния характер на разработката, който е проявен на всички 
нейни етапи: прилагане на широка гама от съвременни методи, специфични за 
различни науки; комплексен анализ на известния и новополучения фактически  
материал; сполучлив синтез и комплексна интерпретация. Особено висока оценка 
заслужават също много доброто техническо оформяне на дисертацията, 
правилният език и стил, високото качество на илюстративния материал.  

Основните научни приноси на авторката, отразени в нейната дисертация, са 
както следва: (1) модерна и детайлна карта на най-важната част на Ботеввръшкия 
навлак; (2) рекапитулация на стратиграфията на изследваната област, като са направени 
и собствени приноси в горнокредната и палеогенската стратиграфия; (3) модерна 
характеристика на гранитоидите, и датиране на някои от най-важните от тях с помощта 
на изотопната геохронология; (4) детайлна структурна характеристика на тектонитите и 
всички структурни елементи от зоната на навлака; (5) тримерен модел на строежа на 
изследваната област; (6) кинематичен еволюционен модел на образуването и 
развитието на навлачната структура. 



В труда се забелязват и някои пропуски и недостатъци, които би трябвало да 
бъдат взети предвид от авторката при нейната по-нататъшна работа. Така например, 
пропуснати са някои интересни становища за Подбалканските полета, Ботеввръшкия 
навлак и Задбалканския разсед, изразени в статии на Д. Яранов, М. Йорданов и Д. 
Чунев, като съответните статии липсват в списъка на използваната литература. 
Независимо от много доброто оформяне на цялата дисертация, включително и на 
списъка на литературата, в последния се забелязват грешки – например, в страниците 
на някои от цитираните трудове, и дори в някои заглавия. 

Авторката представя по тематиката на дисертационния труд 4 свои статии, 
написани в колектив с научния си ръководител и други колеги, участвали в 
проучването на различни сектори от Ботеввръшкия навлак. Конкретният принос на 
докторантката е лесно установим и очевиден. 

Авторефератът е направен съобразно изискванията, като отразява основните 
постановки и приноси на дисертационния труд.  
 В заключение считам, че дисертационният труд напълно отговаря на 
изискванията на ЗРАС за исканата степен. Затова препоръчвам на почитаемото Научно 
Жури да присъди на докторантката Елеонора Балканска образователната и научна 
степен “доктор”, като ще гласувам за това. 
 
София, 9.05.2011 г. 

Член на Научно жури: 
 

              (Иван Загорчев) 
 
 
  


