
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 Радостина Емилова Ризова, 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 И СЪВРЕМЕННА ГЕОМОРФОГЕНЕЗА НА ЛЮЛИН, ВИСКЯР И 

ЗАВАЛСКА ПЛАНИНА  

 

Представения дисертационен труд за придобиване на научна и образователна 

степен “доктор” на докторанта Радостина Емилова Ризова, съответства на изискванията 

от правилника на първичното звено по отношение на обема (142 страници, 3 картни 

приложения, 5 геоморфоложки схеми) и на съдържанието. Авторефератът дава 

достатъчно добра представа за целта, същността и резултатите от изследването. 

Заглавието не отразява достатъчно ясно времевия период на изследването с израза 

“съвременна геоморфогенеза”. 

Приложен е списък с две самостоятелни научни публикации по темата на 

дисертацията в българската научна периодика. 

Съдържанието на дисертацията е структурирано в ХI глави, като I, IX, X и  XI са 

съответно въведение, справка за научните приноси, литература и приложения, които не 

са описани в съдържанието.  

Във Въведението са разгледани в общо 7 страници актуалността, обектът, 

предметът, целта и основните задачи на изследването, както и методиката и 

предходните изследвания. Актуалността на темата е защитена с това, че районът не е 

достатъчно добре проучен в геоморфоложко отношение и ние приемаме това, но би 

било добре да се обвърже необходимостта от тези проучвания с конкретни практически 

аспекти на тяхното приложение. Не става ясно също така, защо се изследват тези три 

планини, а не две или една от тях. Според нас методическата част от дисертацията би 

търябвало да е самостоятелна глава и да е значително по-подробна и изчерпателна. 



Така например, въпреки, че една от целите на дисертацията е да се състави 

общогеоморфоложка карта на района въз основа на серия от работни тематични карти, 

на картографския метод са посветени точно две изречения в тази глава на стр.5.  С 

оглед на слабата изученост на изследваната територия и на целта на изследването, е 

странно че не са използвани дистанционни методи и възможностите на 

геоинформационните технлогии. Не са изяснени основни въпроси като избора на 

легенда например. Защо не е възприета тази от “Методическо ръководство и 

унифицирана легенда за геоморфоложка карта на България”, където един от авторите е 

и научният ръководител на докторанта? Считаме, че е наложително да се изисква 

използването на една и съща легенда за геоморфоложките карти, така както се прави по 

отношение на геоложките карти. Именно при разработването на дисертационните си 

трудове младите учени би трябвало да придобият или затвърдят тези знания и умения. 

Във Втора глава в обем от 40 страници е представена физикогеографската 

характеристика на района, като най-малко внимание е отделено на хидроложката 

характеристика на района, която е представена като “хидрографски особености”, но по 

същество съдържа и хидроложка информация. Предвид целта на дисертацията, да 

проследи съвременната геоморфогенеза, хидро-климатичната характеристика би 

трябвало да се извърши по-задълбочено и с анализ на основните метеорологични 

елементи и оттока, както и на екстремните им характеристики за периода през 

годините, в които са проведени теренните наблюденя. Това вероятно би обяснило в 

някаква степен и значителната скорост на протичане на някои от наблюдаваните 

процеси в ключовите участъци. Направените в изводите прогнози (краткосрочни, за 

следващите 10 години и дългосрочни, за следващите 50 години) за развитие на някои 

рискови процеси, без те да са обвързани с очакваните климатични промени или с 

тренда на валежите в изследвания регион, са доста условни. 

От текста в следващите четири глави (III-VI), в които се проследява развитието 

на релефа в трите планини, личи задълбочена подготовка и познание на предходните 

палеогеографски, геоложки, седиментоложки и геоморфоложки изследвания в региона, 

които са интерпретирани така, че да бъдат решени първите две от поставените задачи. 

С приносен характер е определянето на северозападната граница на Завалска планина, 

но не можем да приемем, че Главния вододел на Балканския полуостров минава по 

долината на Владайска река между Люлин и Витоша (стр. 84). Този вододел минава по 

Владайската седловина. 



Решението на третата задача е представено в глава VII, “Съвременна 

геоморфогенеза”. В тази глава личи собственият принос на докторанта в изследването 

на изветрянето, склоновата денудация, ерозионната, карстовата и антропогенната 

морфогенеза. Резултатите от наблюденията в ключовите участъци, приложените 

методи за оценка и анализът на резултатите  показват много добро владеене на 

методите за изследване на тези процеси, прецизност и детайлност в работата. 

Приложенията за ключовите участъци са достатъчно информативни. Получените данни 

за скоростта на денудацията и акумулацията, както и информацията от паспортите на 

наблюдаваните участъци в района, са принос на докторанта с научно и практическо 

значение.  

По отношение на изпълнението на четвъртата задача, да се състави 

общогеоморфоложка карта на изследваната територия, освен изказаните по-горе 

забележки бихме добавили и тази, че никъде в текста не се коментира приложената 

геоморфоложка карта в М 1:100 000. Геоложката карта няма легенда, а легендата от 

стратиграфската колонка отразява само мезозойския скален комплекс.  Въпреки тези 

забележки приемаме, че предложената геоморфоложка карта отразява авторското 

виждане за съвременния релеф на планините Люлин, Вискяр и Завалска.  

Направените изводи описват коректно резултатите от изследването.  

В заключение искам да подчертая, че представения дисертационен труд има 

авторски приноси в обогатяването на знанията за изследваната територия, което ми 

дава основание да гласувам за присъждане на образователната и научна степен 

“доктор” по научната специалност “Геоморфология и палеогеография” (01.08.03) на 

Радостина Емилова Ризова. 

 

 

 

          03.07.2011 г.                   Изготвил становището: 

              София                                                                
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