
Становище 

от проф. д-р Димитър Стоянов Зъков 
Лесотехнически университет,  

Катедра „Екология, опазване и възстановяване на околната среда” 
относно дисертационния труд:  

”Неогенска еволюция и съвременно развитие на релефа в източните части на 
Огражден и Малашевска планина”, 

 представен от Екатерина Иванова Иванова  

за присъждане на образователна и научна степен „доктор” 
 

Проучването е проведено в слабо изучен район със значителен геоморфоложки 
риск, което определя неговата актуалност. За реализирането на поставената цел (анализ 
на неоген-кватернерното развитие на релефа) се решават задачи, свързани с разкриване 

на типа на процесите върху денудационните заравнености, характеризиране на 
типовете склонови процеси, установяване на динамиката на флувиалните процеси  и на 

териториалните  закономерности на морфодинамичните процеси. 
 Изследването се базира на съвременни геоморфоложки, седиментоложки, 
лабораторни и картографски методи. Критерий за определянето на районите с различна 

степен на геоморфоложка опастност със съответни рискови процеси е комбинираното 
влияние на наклона на склоновете, податливостта на скалния комплекс на разрушаване 

и обезлесеността. 
 Проучени са 29 обекта (речни долини, ембрионални ерозионни системи, 
денудационни нива, делувиално пролувиални шлейфове и срутищно сипейни конуси) 

от 7 еталонни участъка. От тях са взети 46 проби със скално-почвен субстрат от 
различна дълбочина, на които е направен гранулометричен и морфоскопски анализ в 

лицензирана лаборатория. Резултатите са обработени чрез статистически методи и са 
представени в таблици и графично (комулативни криви и хистограми).  
 От гранулометричния състав на материалите, тяхната сортировка, форма, 

огладеност и размери се съди за произхода им, силата на водния поток, режима на 
движение и отлагане както и разстоянието, от което те са доставени. 

 Въз основа на многофакторен анализ са разграничени и характеризирани 
районите с различна степен на геоморфоложки риск. Възприемането на двустепенна 
скала на главните рискови фактори позволява получаването на резултати, които са 

достатъчно точни за целта на проучването. Граничните стойности на факторите наклон 
и обезлесеност се нуждаят от по-задълбочена обосновка. Установено е, че в значителна 

част (36,5%) от територията съществува вероятност от проява на геоморфоложки риск 
от най-висока степен.  

Резултати от проучването са отразени в 5 публикации, в които дисертантът е 

водещ автор. 
 Формулираните изводи отразяват резултатите от проучването. Приемам 

справката за научните приноси  на дисертационния труд. Те са свързани с: 
- Потвърждаване на резултатите от други проучвания; 

 - Характеристика на морфодинамичните процеси чрез количествени показатели; 

 - Разработване на скала за оценка на геоморфоложкия риск; 
 - Съставяне на тематични карти. 

 Дисертационният труд представя неговия автор като специалист с висока 
образователна подготовка, способен да решава научно-изследователски задачи в 
областта на геоморфологията и палеогеографията. Това ми дава основание да подкрепя 

дисертанта за присъждане на образователна и научна степен „доктор”. 
 

София        Изготвил: 
30.05.2011г.      /проф. д-р Д. Зъков/ 


