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1. Кратки биографични данни и характеристика на научните 

интереси на дисертантката 

Дисертантката Екатерина Иванова е завършила специалност география, 

степен „бакалавър” в Геолого-географския факултет на СУ „Св.Кл. Охридски” 

през 2004 г. В следващите две години специализира „геоморфология и 

палеогеография” в магистърска програма към същия факултет. През 2007-2010 г. 

е редовен докторант към катедра „Геоморфология, климатология и хидрология”, 

успешно разработва докторската си работа, и е отчислена с право на защита. 

Като докторант Екатерина Иванова участва активно в четири научно –

изследователски проекта, финансирани от Фонд „Научни изследвания към 

Софийски университет „Св. Кл. Охридски” и Фонд „Научни изследвания” към 

МОН. Тематиката на тези проекти засяга въпроси, свързани с разработваните от 

докторантката проблеми в дисертацията. 

Екатерина Иванова има богат професионален опит. В последните двадесет 

години тя работи в Център по телематични услуги, БТК ЕАД София, като 

технолог, оператор и организатор по оперативно управление и контрол; в 

Изпълнителната агенция по почвени ресурси като дигитализатор; в ИК „Глобал 

Агро” ЕООД като коректор – географ. Притежава отлична компютърна 

грамотност и умения за работа с ArcView GIS и MapInfo Professional, работи 

успешно и с лабораторно оборудване за седиментоложки анализи. Екатерина 



Иванова владее добре руски  и английски език. За повишаване знанията си по 

английски език, тя завършва пет курса на обучение. 

В заключение дисертантката Екатерина Иванова има много добра научна 

и професионална подготовка. Образователната й подготовка и трудовата й 

реализация подпомагат израстването й като географ – учен и изследовател. 

2. Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем 

Дисертантката има за обект на изследване планините Огражден и 

Малешевска в границите на България. Те са сравнително слабо проучени в 

геоморфоложко отношение. Морфодинамичните екзогенни процеси през неоген-

кватернера, които са предмет на изследване, са много активни и определят 

формирането на наслаги и нови форми на релефа. В това отношение значителни 

са промените, настъпили в релефа и ландшафта на района, които са много 

активни и днес. Стопанската дейност на хората е довела до деградиране на 

почвената и растителната покривка и интензивно развитие на линейната и 

плоскостна ерозия. 

Екологичните проблеми са много сериозни. До средата на миналия век 

районът е гъсто населен, с многобройни, пръснат тип селища. Топлият климат и 

южната експозиция на по-голяма част от склоновете благоприятстват развитието 

на селско стопанство до значителна надморска височина (1400-1500 м). Гладът 

за земя и паша за добитъка е принудил хората да изсичат горите и да обработват 

склонове с големи наклони, което е стимулирало развитието на ерозията. 

Постепенно огромна част от района е била обезлесена. Нанесени са непоправими 

щети на околната среда. Докторантката обстойно разглежда въпросът с най-

опасните съвременни геоморфоложки процеси - активизирането на ерозията, 

свлачищните и срутищни процеси и кално-каменните порои. Актуално и 

интересно е решението на дисертантката да очертае райони с различна степен на 

геоморфоложки риск чрез предложена четири степенна скала. 

3. Преглед на дисертационния труд и анализ на резултатите 

Дисертацията се състои от Увод (с обем 5 стр.); 3 глави – Фактори за 

развитието и проявата на морфогенетичните процеси (21 стр.), Методи на 

изследване и ключови участъци (13 стр.), Анализ на морфодинамичните процеси 



и форми (83стр.), Изводи (2 стр.). Текстовото съдържание е обогатено и 

допълнено с многобройни карти и картосхеми – 10 бр., 30 фигури, 17 таблици, 

25 бр. снимков материал. В Приложения са добавени 3 карти и 28 фигури. 

Всички илюстративни материали са изработени много добре. Използвани са 82 

литературни източника – 59 на български, 15 на английски и 8 на руски език. 

Съдържанието е структурирано и подредено много добре, главите следват своята 

логична последователност. 

В Увода са формулирани ясно целта и задачите на изследването, обособен 

е изследвания район и е направен кратък преглед на геоложките и 

геоморфоложки проучвания. 

В първа глава са анализирани факторите за развитието и проявата на 

морфогенетичните процеси. Тук дисертантката борави много добре с наличната 

геоложка, климатична и хидроложка информация и статистически данни. 

Правилно акцентира върху някои неблагоприятни климатични явления като 

честотата и интензивността на поройните валежи и значителните денонощни 

температурни амплитуди. 

Във втора глава се определят методите на изследване. Те включват 

традиционните за този вид изследване геоморфоложки, експедиционен, 

картографски и ГИС, седиментоложки, морфоскопски и гранулометричен 

анализ, познати в учебната геоморфоложка наука (Балтаков, Кендерова, 2003). 

Гранулометрическият и морфоскопският анализ са проведени в Лабораторията 

по кватернерни изследвания, базирана в МГУ „Св. Иван Рилски”. Резултатите от 

тях са обработени статистически и представени графично чрез кумулативни 

криви и хистограми. Важен елемент на изследването е използването на 

картографските методи и ГИС. Данни за релефа, геологията, хидрографията, 

почвите и растителността са трансформирани в цифров вид.  Като краен продукт 

са съставени тематични карти и модели с богато съдържание и възможности за 

анализ. Интересен и е подходът на авторката при създаването на интегрирана 

геоинформационна среда, включваща комплекс от фактори, определящи 

степента на рисковите геоморфоложки процеси. 



За осъществяване на полевете наблюдения и измервания дисертантката 

разработва седем ключови участъка и 29 изследвани обекта. 

Акцентът на работатата е трета глава, където се извършва анализ на 

морфодинамичните процеси. Първоначално се разглеждат денудационните 

процеси и заравнените повърхнини. Процесът на денудация е обусловен от 

благоприятните топографски фактори – значителни наклони и разчлененост, 

литоложки фактори - силно изветрели, тектонски многократно преработени 

стари метаморфни скали, климатични фактори – епозодични поройни 

извалявания, плитки скелетни почви и значителна обезлесеност. Не на последно 

място е и интензивната стопанска дейност. Въпросът за броя, възрастта, генезиса 

и пространственото положение на заравнените повърхнини е централен в 

регионалните геоморфоложки изследвания. Заравнените повърхнини, както и 

речните тераси се явяват много важни репери за произхода, възрастта, 

еволюцията на релефа и характера на неотектонските движения. Дисертантката 

приема безкритично определените от Връблянски (1970 г) три неогенски 

морфостратиграфски нива и две плиоплейстоценски (вилафранкски) нива. В тази 

глава на базата на получените експериментални данни и теренните наблюдения  

дисертантката подробно и обосновано разглежда основните екзогенни 

релефообразуващи процеси и форми в района – склоновите процеси и форми, 

ембрионалните ерозионни процеси и форми и флувиалните процеси и форми. В 

тази глава дисертантката показва много добро познаване на материята и умение 

за авторско осмисляне и  интерпретация на фактическите данни. 

Оригинален характер, както беше споменато, има успешният опит на 

докторантката да класифицира морфогенетичните процеси според риска, който 

носят за населението, националното стопанство, пътната и техническа 

инфраструктура. Получените и картографирани данни от това изследване 

красноречиво говорят за сериозните екологични проблеми в района. 

Дисертационният труд завършва с две страници изводи. Те са подредени в 

точки и обобщават резултатите от изследването в глава трета. 

4. Научни и научно-приложни приноси 



Въз основа на гореизложеното приемам, че предлаганият дисертационен 

труд „  Неогенска еволюция и съвременно развитие на релефа в източните 

части на Огражден и Малешевска планина” отговаря на критериите и е 

носител на научни и научно-приложни приноси. 

• Научни приноси 

Широко използване и приложение на морфоскопски и гранулометричен 

метод за разкриване еволюцията и развитието на съвременния релеф на 

Огражден и Малешевска планина. Бих отнесъл този принос към формулировката 

„доказване с нови средства на съществени страни на вече съществуваща научна 

теория”;  

Създаване на методика за многофакторен анализ на рискови 

геоморфоложки процеси. Този принос може да се отнесе към формулировката 

„създаване на нови класификации и методи” 

• Приноси с научно- приложен характер  

По мое мнение като принос с научно-приложен характер може да се 

квалифицира създаването на интегрирана географска информационна среда 

(ГИС) на базата на спътникови, GPS  и наземни данни. Събраните данни могат 

да се допълват, актуализират и обогатяват, а създадените тематични карти 

могат да се изпоползват за решаване както на научни, така и на разнообразни 

стопански задачи.  

5. Преценка на публикациите по дисертационния труд 

Част от съдържанието на дисертацията е публикувано в пет статии по 

темата за периода 2008-2010 г.. Три са самостоятелни, а две в съавторство, като 

дисертантката е водещ автор. Три от публикациите са в периодични издания, а 

две са изнесени като доклади на конференции в България и Македония. 

Съдържанието на статиите отразява отделни глави от разработената дисертация. 

Публикациите са на високо научно ниво. 

6. Критични забележки и препоръки 

По-съществените забележки са отнасят до следното: 

• Считам, че съществува известно несъответстие между заглавието и 

получените резултати. Твърде малко внимание е обърнато на 



неогенски етап в развитието на релефа. За тази цел трябва да се 

интерпретират височината, положението и генезиса на заравнените 

повърхнини.  

• Не е споменато нищо за разпространението на речните тераси, 

които бележат кватернерния етап в развитието на релефа. 

• Не мога да приема твърдението за наличието на предполагаеми 

езерни седименти и наличието на плиоценски езерен етап (стр. 131). 

Неогенските седименти в поречието на Средна Струма са с доказан 

континентален произход и са продукт основно на т.нар. „сплетени 

реки”. Доказателство за това са откритите над 30 находища на 

изкопаема бозайна фауна по Средна Струма. Разбира се на 

определени места – около Марикостиново, Крупник и др., за 

определен кратък период е имало плитки езера и блата. 

• Не е детайлно и критично разработен въпросът за заравнените 

повърхнини. Както тяхната възраст, позиция и височина, така и 

наименованията им подлежат на преоценка. 

• Не е определено морфостратиграфското значение на петната от 

неподелени неогенски седименти, разположени на различна 

височина в района. 

Съществуват забележки от формален характер, както и някои технически 

пропуски, например: 

• При подреждане на легендата в геоложките карти най-отгоре се 

поставя най-младата по възраст формация – фиг. 1.1. и 1.3. Картата 

1.3., (стр. 15) не може да се нарече „тектонска карта”. 

• Лично мнение на рецензента е, че на картите трябва да се 

представят географските координати, а не правоъгълните 

координати в съответната координатна система. 

• Съществува различие във височината на заравнените повърхнини 

представени в табл. 3.1.(стр.47) и 3.2.(стр.57). 

 



 


