
РЕЦЕНЗИЯ

от доц. Диан Ангелов Вангелов, катедра „Геология, палеонтология и изкопаеми горива”, 

Геолого-географски факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”

на дисертационният труд на Йоанис Александрос Бератис, задочен докторант към катедра 

«Геология, палеонтология и изкопаеми горива» на тема „Стратиграфия и обстановки на 

утайконатрупване на неогенските седименти в Струмския басейн, Северна Гърция” за 

придобиване на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 4.4. 

„Науки за Земята” (01.07.01. Регионална геология)

Представените от дисертанта документи и материали отговарят на изискванията на 

ЗВО, правилника за неговото приложение и вътрешния правилник на Софийски Университет. 

Дисертационният труд е добре конструиран и балансиран в девет раздела, 

съдържащи 168 стр. текст, 34 фигури, 11 стр. литература (135 цитирани заглавия) и 22 фото 

таблици (72 стр.).

Дисертационният труд е добре технически оформен, логично структуриран и 

представен на ясен научен език, конкретно и без излишества, дори на места телеграфно, но 

отговаря на темата, целите и задачите на докторанта. 

Много добро впечатление прави раздела «Геоложка изученост», която обхваща 

всички изследвания по проблема и изследвания район. Трудовете, които съдържат конкретна 

информация свързана с дисертацията, са добре систематизирани и представени в резюме, 

което прави чест на докторанта, че не си приписва вече публикувани, но малко известни на 

широката публика факти. Реално в този раздел е направен и анализ на състоянието на 

проблема, което можеше да бъде представено в отделна глава. Включването на данни от 

сондажни изработки, които са обикновено трудно достъпни поради конфиденциални 

изисквания на фирмите, говори за добрата, комплексна подготовка на докторанта при 

набавянето на наличната за обекта на изследване информация. 

Описанието на 22 разреза, повечето от които са нови, е направено детайлно и според 

всички изисквания за документация на седиментния запис и материализирането на геоложко 

време. В действителност са описани почти всички възможни разкрития, което прави крайните 

изводи още по-коректни.



Стратиграфската характеристика е направена според изискванията на 

Международния Стратиграфски Кодекс. Представена е много подробна и коригирана 

информация за литостратиграфските единици, които са били неофициално досега и е 

въведена нова единица, характеризирана според изискванията.

Едно от достойнствата на дисертационния труд е обвързването на лито- и хроно 

стратиграфските единици, което редовно се «пропуска» при такъв тип изследвания.

Характеристиките на утайконатрупване показват добри теоретични познания и 

умения при прилагането им и интерпретацията на палеогеографските обстановки. Фациалната 

характеристиката на алувиалните конуси и асоциации, езерните, делтови, лагунни и 

прибрежноморски обстановки е направена коректно и подробно. Корелацията с обстановките 

на седиментонатрупване в дълбоките части на басейна (по сондажни данни) дава много ясна 

представа за етапите на развитие на басейна, разпределението на фациесите, тяхната 

миграция, механизма на формиране на басейна, факторите контролиращи седиментацията, 

механизма на транспорт и разпределение на привнесения материал.

Анализът и интерпретацията на био-фациеси е похвално, тъй като в комбинация с 

лито-фациесите, те позволяват интерпретация не само на обстановките на седиментация, но и 

реконструкция на палеоклиматичните и палеоеколожки условия, което е и много добре 

анализирано и представено.

Определено имам и някои забележки към дисертанта и представения труд. 

Например към раздела «Материал и методи на изследване» - при условие, че са 

приложени толкова методи (литостратиграфски, биостратиграфски, фациален, 

палеогеографски анализ) е неприемливо те да са представени само в две страници. Напълно е 

ясно от предложените резултати, изводи и заключения, че авторът е запознат с методите и 

начините за тяхното прилагане, но това е изискване при такъв тип изследвания и 

представянето им. При интерпретация на резултати от прилагането на определен метод е 

необходимо той да бъде представен дори и на кратко.

Както бе споменато по-горе, добре би било да се направи и анализ на състоянието на 

проблема, нивото на изученост и причините за избор на обект на изследване, а не те да са 

«разпилени» в няколко раздела. Същата забележка имам и към теоретичните постановки и 

модели, които би било добре да се обособят в отделна глава. Би могъл да се представи и 

макар и кратък раздел за тектонската позиция и развитието на такъв тип басейни.



Детайлното описание, стратиграфската характеристика, формализирането на 

литостратиграфските единици и въвеждането на нова такава е определено принос на автора, 

но бих препоръчал изготвянето на корелационни схеми не само за отделните локалитети 

(различни части на басейна), а и за поне една, включваща и двата борда на басейна. Това би 

подпомогнало интерпретацията на развитието на седиментационните обстановки през 

отделните етапи от еволюцията на басейна, тяхното разпределение и миграция, рязката смяна 

в условията на отлагане и др.

От представения труд се вижда ясно, че голяма част от разрезите включват на 

определени нива интервали от събитийни седименти – дебрити, темпестити, въглища, гипс, 

сяра, контрастно оцветени скали. Това е много добра предпоставка за допълване на 

характеристиките на този стратиграфски интервал със събитийностратиграфски анализ и бих 

препоръчал на автора една бъдеща публикация на тази тема. Тази информация е добре 

характеризирана в текста, но не е анализирана и интерпретирана.

От представения снимков материал и описанието на разрезите мога да заключа, че те 

представляват много добра основа за прилагане на секвентностратиграфски анализ поради 

разката смяна на литологията, резките граници, фаунистичните събития, текстури и др. 

Една от основните ми забележки е, че при толкова обилен и качествен снимков 

материал, че за всяка една снимка може да се изпише поне една страница и че някои от тях са 

подходящи за учебни помагала, те са характеризирани само с по едно изречение.

Като друг пропуск на автора мога да посоча липсата на предхождаща раздела 

«Изводи и заключения» глава, характеризираща еволюцията на басейна или поне по време на 

изследвания стратиграфски интервал. Такава информация е представена в подраздела 

«Интерпретация на сондажните данни от централните части на басейна», но дори и с риск за 

известно повторение, би било добре да има една обобщаваща част преди заключенията.

Като последна забележка мога да кажа, че дисертантът е омаловажил и много семпло 

е представил резултатите от своите изследвания, които наистина имат голяма стойност и 

практическо приложение при бъдещи изследвания на басейна, а и при корелация с други 

басейни от системата или конкретния стратиграфски интервал. 

Макар и на кратко представени изводите и заключенията напълно коректно 

представят резултатите от това изследване и приносите на автора.



В заключение считам, че дисертационният труд на Янис Бератис напълно отговаря на 

изискванията за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. Той се базира на 

широк спектър от добре усвоени модерни методи, богат фактически материал и съдържа 

научни приноси и нови интерпретации за регионалната геология и еволюцията на 

изследваната област. Това ми дава достатъчно основания да препоръчам на членовете на 

Научното жури да присъдят на Янис Александрос Бератис образователната и научна степен 

„доктор“ по научната специалност 01.07.01 „Регионална геология “. 

София          

27. 05. 2011.


