
 

СТ А Н О В И Щ Е 

върху дисертационния труд за придобиване на учебно-научната степен доктор 

от редовния докторант  Радостина Ризова по научно направление 010803 

„Геоморфология и палеогеография”  на тема:„Неогенска и съвременна 

геоморфогенеза на Люлин, Вискяр и Завалска планина”, 

представено от проф. дгн Георги Кирилов Балтаков, научен ръководител. 

 

 На пръв поглед Люлин, Вискяр и Завалска планина, като се гледат от 

шосетата София-Калотина и София-Трън, представляват ниски и почти 

безинтересни за науката и туризма планини от Софийското Средногорие. Кракът 

на учения-геоморфолог рядко е стъпвал във вътрешността им, макар че те са 

доста проходими. Изследванията свързани с Националната геоложка карта в М. 

1:50 000 предоставиха нови факти и идеи, от които се очаква при бъдещата им 

интерпретация да дадат до чувствителна ревизия на досегашните геоложки и 

геоморфоложки модели по отношение на тяхната морфотектонска и скулптурна 

еволюция. Към това създава определени интереси свързани с прокарването на 

нови идеи свързани с палеогеографската детерминираност и скулптурното 

засебяване на тази част от Западното Средногорие директно граничеща със 

същинското Краище. Тука визирам най-вече доказаната горнокредна възраст на 

битумовите и аргилитови задруги, отнасяни към Пернишкия и Бобовдолския 

седиментни басейни, на базата на нанопланктонови определения, извършени от 

екипите на доц. Марин Иванов и проф. Димитър Синьовски. Предварителната 

защита на този дисертационен труд протече още преди резултатите от 

изследвания район да бъдат публикувани, но основата за бъдеща геоморфоложка 

интерпретация на новите резултати може да се базира на обилния 

фактологически и концепционен материал представен в текста и графичния 

материал включен в научната разработка. 

 В хода на разработката на дисертационния си труд г-жа Радостина Ризова 

активно се включи в два научно-изследователски проекта финансирани от 

Университетският фонд за научни изследвания, при което поне частично бе 

подпомогната финансовата страна на теренните проучвания. Още повече, те 

бяха свързани със залагането на пробни площадки по ключови участъци с 

периодични измервания на резултатите от съвременната динамика на 

склоновите процеси. Самата геоморфоложка интерпретация на получените 

резултати беше прецизно извършена и представена във втората част на 

дисертацията. За съжаление периодът на наблюдение е само четири години, но 

заложените репери са си на място и периодичното отчитане може да продължи. 

 Впечатление в представения дисертационен труд прави много добрият 

литературен стил и езикова култура на докторантката, добрата пропорция между 

текстовия материал графиката, табличния материал, добрите фотоси, както и 

приложените карти. 

 В дисертационния труд има въпроси, чийто решения не са изведени до 

край, каквито са епигенетичната еволюция на долинните системи от западната 

част на изследвания район. Мисля, че тук голяма роля играе и масивната 

карстова система, в по-голямата си част разположена на сръбска територия. 

Сега, обаче този проблем не може да бъде разрешен без подробни проречвания 

извън територията на България. Това може да стане само чрез полагане на 

съвместни проучвания със сръбски геоморфолози. При направените с тях 

контакти, желания от тяхна страна не липсват, особено с колеги от 



университетите от Ниш и Белград, но тяхното финансово обезпечаване е много 

трудно, както от наша, така и от тяхна страна. Това, че тази територия до скоро е 

била добре охранявана от граничната войска територия и от двете страни, също 

оказва негативно влияние върху съвместната ни инициатива. 

 Разработката е добре структурирана. Чете се леко, дори и от 

неспециалисти в областта на геоморфологията. Малко по-голяма тежест е дадена 

на геоложките условия за нейната морфогенеза, но това е обяснимо със сложната 

мозайка на скалния фундамент и неговото геоисторическо развитие.    

 Имайки предвид изложеното до тук, предлагам на уважаемото жури да 

даде положителен вот на дисертационния труд на г-жа Радостина Ризова за 

присъждането й на докторска учебна и научна степен. 
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Научен ръководител: 
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