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1. Кратки биографични данни и характеристика на научните 

интереси на дисертантката 

Дисертантката Радостина Ризова е завършила специалност география, 

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

През 2005 г. завършва магистърска програма към същия факултет по 

„геоморфология и палеогеография”. През 2006-2009 г. е редовен докторант по 

геоморфология към катедра „Климатология, хидрология и геоморфология” 

(заповед № РД 20-163/25.01.2006 г.). За научен ръководител е определен проф. 

дгн Георги Балтаков. През 2006-2008 г. успешно полага изпити по 

докторантския минимум и получава отлични оценки. Дисертационният труд е 

обсъден на катедрено заседание (протокол № 92/16.06.2010г.) с мнение, че 

темата е дисертабилна и предложение за откриване на процедура за защита. 

Научните интерси на дисертантката са в областта на съвременните 

екзоегенни процеси и скулптурната морфогенеза. Владее отлично френски и 

английски език. 

2. Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем 



Дисертантката има за обект на изследване планините Люлин, Вискяр и 

Завалска. Те са сравнително слабо проучени в геоморфоложко отношение. Част 

от територията на района попада в обсега на изследване на някои български 

геоморфолози, но цялостно геоморфоложко изследване на трите планини не е 

правено. Морфодинамичните екзогенни процеси през неоген-кватернера, които 

са предмет на изследване, са много активни и определят формирането на наслаги 

и нови форми на релефа, процеси, които продължават и днес. 

Експерименталните данни, получен от дисертантката, дават информация за 

скоростта на денудация и акумулация и могат да бъдат сравнявани с аналогични 

резултати от други нископланински райони на страната. В тази връзка темата на 

дисертацията е актуална и има определена научна и практическа стойност. 

3. Преглед на дисертационния труд и анализ на резултатите 

Дисертацията е с обем 138 страници. Състои се от Въведение (с обем 9 

стр.); 6 глави, Заключение и основни изводи (7 стр.). Текстовото съдържание е 

обогатено и допълнено с 6 броя картосхеми, 11 таблици, 22 бр. снимков 

материал. В Приложения са добавени 3 карти и 11 страници табличен и снимков 

материал. Всички илюстративни материали са изработени много добре. 

Използвани са 90 литературни източника, от които 82 на български език, 

останалите 8 са публикации от български автори на английски език, както и 

няколко заглавия от чужди автори на английски и френски език. Съдържанието е 

структурирано и подредено добре, главите следват своята логична 

последователност. 

Във Въведението са формулирани ясно целта и задачите на изследването 

и е обособен изследвания район. Доста подробно са изложени методичните 

подходи на изследването и е направен  преглед на геоложките и геоморфоложки 

проучвания. 

Във втора глава (42 стр.) е направена физикогеографска характеристика 

на изследвания район. Тук дисертантката борави много добре с наличната 

геоложка, климатична и хидроложка информация и статистически данни. Тази 

характеристика обаче не е обвързана с целта на изследването. Не се акцентира на 



тези природни фактори, оказващи пряко влияние върху възникването и 

еволюцията на релефа. 

Главите от трета до шеста (с обем общо 44 стр.) проследяват 

последователно формирането на релефа от средния миоцен до съвременността. 

Извършена е геохронологична и литостратиграфска характеристика на 

прилежащите седиментни басейни, палеогеографска реконструкция, определени 

са морфостратиграфски нива. Тук авторката показва задълбочени знания по 

проблема, като е успяла да синтезира и анализира наличната разнопосочна 

информация от геологията, тектониката и палеогеографията на района. Считам 

обаче, че тези глави са прекалено обширни и могат да се обединят под заглавие 

„История, възраст и развитие на релефа”. Същевременно в кватернерния етап от 

развитието му да заемат място разсъждения относно речните тераси, 

подножните нива, пиратерията, конфигурация на речно-долинната мрежа, 

морфостратиграфското положение на „люлинския конгломерат”, проблеми, 

които според мен не са засегнати достатъчно в работата. 

В глава седем „Съвременна геоморфогенеза” (36 стр.) авторката анализира 

събрания от нея богат фактически материал в съответствие с използваната 

методика. Това тя извършва умело и професионално и достига до конкретни 

резултати, определящи размаха на съвременните денудационни и акумулативни 

процеси.  

Дисертационният труд завършва със седем страници Заключение и 

основни изводи. Те са подредени в точки и обобщават резултатите от 

изследването, но по-голям превес имат резултатите, получени в седма глава. 

4. Научни и научно-приложни приноси 

Докторантката е определила пет приноса с научен характер. По мое 

мнение трябва да се изключи № 4: „На базата на получените данни от 

теренните наблюдения в района са разделени нормалните от рисковите 

морфодинамични процеси, а оттам и опасността, която те крият за хората. 

Направена е и прогноза за развитието на рисковите геоморфоложки процеси в 

краткосрочен и дългосрочен план”. Бих определил останалите като приноси с 



научно-приложен характер. Те могат да се квалифицират в категорията 

„събиране и доказване на потвърдителни факти”. 

Въз основа на гореизложеното приемам, че предлаганият дисертационен 

труд „Неогенска и съвременна геоморфогенеза на Люлин, Вискяр и 

Завалска планина” отговаря на критериите за докторска дисертация. 

5. Преценка на публикациите по дисертационния труд 

Част от съдържанието на дисертацията е публикувано в две статии по 

темата за периода 2008-2009 г.. Статиите са публикувани в периодични 

географски издания и отразяват отделни глави от разработената дисертация. 

Публикациите са на високо научно ниво. 

Авторефератът отговаря по структура и съдържание на дисертацията. 

6. Критични забележки и препоръки 

Освен направените бележки по структурата на дисертацията държа да 

отбележа и някои слабости и пропуски, а именно: 

• Приложените карти са изработени с голямо старание, но на 

морфохидрографската карта част от котите на върховете са 

поставени неточно (встрани от вододелните била). Правилно е на 

геоморфоложката карта руман-дакското стратиграфското ниво да 

се нарече дак-руманско; 

• Има многобройни неточности при цитирането на авторите с 

объркване на годината на публикацията. Например на стр. 56,57 се 

цитира Балтаков (1983); на стр. 58 – Балтаков (2006); на стр. 63 - 

Яранов (1937); на стр. 78 Балтаков (1988); на стр. 92 и 93 

Константинов, Кънев (1990), Константинов (1992); Константинов, 

Кънев (1992) на стр. 94; 

• Дисертантката не е разработила тематични геоморфоложки карти. 

Приложени са картосхеми на активните и пасивни морфоструктури, 

на тектоморфоизохипсите, на аномалния пад на реките, на 

разпространението на люлинския когломерат и на свлачищата, но те 

са заимствани от публикации на Константинов и Кънев (1986) и 

Христов (1962, 1974). 



 


