
СТАНОВИЩЕ 

 

На доц. д-р Марияна Костадинова Николова, 

Българската академия на науките, Национален институт по геофизика, геодезия 
и география, департамент “География” 

 

За дисертационния труд на Екатерина Иванова Иванова, редовен докторант по 
научна специалност “Геоморфология и палеогеография”, професионално 

направление “Науки за земята”, към Геолого-географски факултет при СУ 
„Свети Климент Охридски” на тема: 

 
НЕОГЕНСКА ЕВОЛЮЦИЯ И СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ НА РЕЛЕФА В 

ИЗТОЧНИТЕ ЧАСТИ НА ОГРАЖДЕН И МАЛЕШЕВСКА ПЛАНИНА 

 

 
Представения дисертационен труд за придобиване на научна и образователна 

степен “доктор” на докторанта  Екатерина Иванова Иванова, съответства на 
изискванията от правилника на първичното звено по отношение на обема (149 

страници с 2 приложения) и на съдържанието. Авторефератът дава достатъчно 
добра представа за целта, същността и резултатите от изследването. 
Приложен е и списък с пет научни публикации по темата на дисертацията, три 

от които са самостоятелни и две в съавторство. 
 

Съдържанието на дисертацията е добре структурирано в увод, три глави, 
изводи, литература и приложения.  
 

В Увода е поставена основната цел на дисертационния труд: да се извърши 
анализ на неоген-кватернерното развитие на релефа в планините Малешевска 

и Огражден. За постигането на тази цел са набелязани пет изследователски 
задачи, чието решение е представено достатъчно добре в  трета глава на 
дисертацията “Анализ на морфодинамичните процеси и форми” и дава 

основание да се приеме, че поставената цел е изпълнена в основната си част. 
В увода са разгледани много лаконично (в 3 страници) още актуалността, 

обектът, предметът, районът на изследването и предходните изследвания. 
Приложената към тази част карта със заглавие “Граници и териториален обхват 
на Огражден и Малешевска планина представени чрез цифров модел на 

релефа” би било добре да бъде по-информативна и да илюсрира една по-
подробна морфометрична характеристика на релефа. Би било добре също така, 

предвид характера на изследването, да се споменат в прегледа на 
предходните проучвания и геоморфоложките картировки и геоложката карта 
1:100 000, която е цитирана в глава I , както и картата “Геоложката опасност в 

България” 1:500 000 публикувана от И. Бручев и колектив през 1994 г. 
 

В Първа глава са разгледани последователно и достатъчно подробно 
факторите за развитието и проявата на морфогенетичните процеси: 
литоструктурни и ендодинамични, климатични, хидролижки, почвено-

растителни и антропогенни. Като цяло анализът в тази глава е извършен 
балансирано по отношение на обема и в контекста на поставените за решаване 

изследователски задачи. Забележките  които имаме, се отнасят до някои 
неточности, като “Тасо-Тораничка”  вместо Сасо-Тораничка дълбочинна 



разломна зона на стр.17.  На картата на Фигура 1.7, стр. 24 в легендата са 

дадени реки до четвърти порядък, а в текста на стр. 25 се говори за 5-ти 
порядък. При анализа на климата считаме, че по-добре би било да се 

представи климатичната характеристика на климатичния район на Западните 
погранични планини от Континентално -средиземноморската климатична област. 
Въпреки обективните информационни ограничения, не е коректно да се 

интерпретира протичането на изветрителните процеси в изследваните планини 
с данните за температурите (максиксимални, минимални и амплитуди) само за 

станциите Сандански, Петрич, Кресна и Благоевград.  За целта на това 
изследване би трябвало да се извърши и по-подробен анализ на динамиката на 
валежите и на техните екстремни характеристики.  

 
Във Втора глава са представени много ясно и аргументирано използваните 

методи и е дадена подробна информация, илюстрирана с карта, за ключовите 
участъци в които е проведено изследването. Добре подбраният методически 
апарат обезпечава комплексното приложение на теренните геоморфоложки 

изследвания, зърнометричния седиментоложки анализ, статистическите методи  
и визуализацията на резултатите в ГИС. Правилно са избрани многофакторния 

анализ и факторите (в т.ч. и сеизмичния) за пространствено дефиниране на 
опасността от рискови геоморфоложки процеси. Като главни фактори обаче са 
изведени: способността на геоложката основа на разрушаване и дезинтеграция, 

териториалната характеристика на растителната покривка и действителните 
наклони на склоновете. Считаме това, че сеизмичността и поройността не са 

включени между главните фактори влияещи върху “геоморфоложкия риск” в 
изследваната територия, е силно подценяване на тяхната роля за активизиране 
на изследваните процеси. Това обяснява и донякъде странния факт, че на 

картата на фиг. 3.28. “Цифров модел на потенциалния геоморфоложки риск на 
територията на Огражден и Малешевска планина”, северните склонове на 

Малешевска планина и районът около Крупнишкия разлом попадат в обхвата 
на най-малко опасните територии, с първа степен на “геоморфоложки риск”, 
както е посочено и на стр. 129. Отново с оглед на подбора на водещите 

фактори в анализа, считаме за по-правилно използването на “геоморфоложка 
опасност” или “потенциален геоморфоложки риск” вместо “геоморфоложки 

риск” доколкото в изследването не се интерпретира уязвимостта на 
територията по отношение на изследваните морфодинамични процеси. 
 

В Трета глава, “Анализ на морфодинамичните процеси и форми” е приложен 
компетентно подбрания методически апарат и са решени като цяло 

поставените в изследването задачи. Анализът на морфодинамичните процеси 
и развитието на релефа в изследваната територия чрез приложение на 
количествени показатели и геоинформационни технологии подчертава 

възможностите на докторанта за самостоятелна изследователска работа . На 
стр. 49 в тази глава и на други места докторантът заявява, че приема схемата 

на Връблянски (1970) за денудационните нива, според която за изходна се 
приема староплоценската повърхнина. Според по-нови публикации на други 
автори ( Вапцаров, Алексиев и др.) в Осогово-Беласишката област изходна е 

олигоценската повърхнина. Възниква въпросът защо е възприета схемата на 
Връблянски? 

 



Направените изводи описват коректно резултатите от изследването, но би било 

добре да се подчертае и тяхната приложна стойност. 
 

В заключение искам да подчертая, че представения дисертационен труд има 
авторски приноси в обогатяването на знанията за изследваната територия  с 
практическо значение, което ми дава основание да гласувам за присъждане на 

образователната и научна степен “доктор” по научната специалност 
“Геоморфология и палеогеография” (01.08.03) на Екатерина Иванова Иванова. 

 
 
 

          19.06.2011 г.                   Изготвил становището: 
              София                                                                

                                                                                          Доц. д-р М. Николова 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


