
СТАНОВИЩЕ 
от доц. д-р Зоя Матеева 

 
Относно  

Дисертационния труд 

„НЕОГЕНСКА И СЪВРЕМЕННА ГЕОМОРФОГЕНЕЗА  

НА ЛЮЛИН, ВИСКЯР И ЗАВАЛСКА ПЛАНИНА” 

 

за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” 

на Радостина Емилова Ризова 

Докторант към Геолого-географски факултет при СУ „Свети Климент Охридски” 

по научната специалност „Геоморфология и палеогеография” 

професионално направление „Науки за земята” 

 

Дисертационният труд на Радостина Ризова се състои от 8 глави (вкл.заключение и 

изводи) с обем 138 стр., справка за научните приноси, литература (86 заглавия, от които 8 

на латиница) и приложения (карти, схеми и снимки).  

Темата на дисертационния труд касае неогенското и съвременното развитие на 

релефа, което има важно значение за определяне на бъдещия ход на геоморфогенезата, а 

също за идентифициране и прогнозиране на рисковите морфодинамични процеси, и на 

съответната опасност за хората и стопанската им дейност. Липсата в научната литература 

на самостоятелни геоморфоложки проучвания за планините Люлин, Вискяр и Завалска, и 

на съответни данни за скоростта на протичане на съвременната морфогенеза, и за 

феноменологията и хипсометричното проявление на морфодинамичните процеси, 

определя дисертационния труд като актуален, полезен и ценен. 

Обектът на изследване заема западната част на Софийското Средногорие и се 

характеризира със сложен релеф, отличаващ се с редуването на планински и котловинни 

морфоструктури. Това прави на места очертаването на границите на обекта трудна и 

сложна задача, чието решаване има приносен характер и повишава стойността на 

работата. 

Дисертационният труд си поставя за цел да извърши детайлно геоморфоложко 

изследване на планините Люлин, Вискяр и Завалска и да състави геоморфоложка карта на 

района, което съответства напълно на темата на изследването. Задачите за постигане на 

поставената цел са формулирани адекватно и осигуряват нейното поетапно реализиране, 

започвайки от изследване на инициалния релеф, преминавайки през проследяване на 

съвременните геоморфоложки процеси в района и стигайки до съответното му картиране. 

Литературният обзор е направен изчерпателно и коректно, и е организиран в два 

раздела – геоложки и геоморфоложки, проследяващи проучванията за разглеждания район 

в съответен хронологичен план. Прави добро впечатление целенасоченото изследване на 



изучеността на територията, обхващащо директно касаещите я досегашни изследвания, 

без излишно разпростиране към разработки,  индиректно свързани с настоящия труд. 

Някои от цитираните заглавия биха могли да бъдат заменени с по-актуални версии.  

Методиката на научното изследване включва набор от геоморфоложки методи, 

представени от морфотектонски, морфоструктурен, морфоклиматичен, морфометричен, 

седиментоложки и картографски методи, както и от методите на морфоскопския и 

гранулометричния анализ. Получените резултати са обработени чрез математико-

статистически подходи. Използваните в работата методи са описани много ясно и 

целенасочено, следвайки много добре обоснована три-етапна схема на действие, 

обезпечаваща успешното постигане на поставените цел и задачи. 

В резултат на проведените изследвания е направен задълбочен анализ, разкриващ 

главните етапи в неогенското и съвременното развитие на района. Точно е определена 

северозападната граница на Завалска планина. Получени са емпирични данни за скоростта 

на редица екзогенни процеси и са разработени подробни паспорти на адекватно подбрани 

ключови участъци. На фона на установените морфодинамични процеси са 

идентифицирани онези от тях, които се отличават с рискови параметри и крият съответна 

опасност за хората и стопанската им дейност. Ценността на този резултат се повишава 

още повече от направената прогноза за развитието на рисковите геоморфоложки процеси 

в карткосрочен и дългосрочен план. Разработената геоморфоложка карта на планините 

Люлин, Вискяр и Завалска представлява беценен заключителен резултат от цялостното 

геоморфоложко изследване на района. 

Препоръчваме на докторантката да представи синтезирано многовариантните 

възможности за приложение на получените резултати от разработения дисертационен 

труд.  

    В заключение, изразявам високата си оценка за представения 

дисертационен труд и препоръчвам на почитаемото жури към Геолого-Географски 

факултет на Софийския Университет да присъди образователната и научна степен 

„Доктор” на авторката му – Радостина Емилова Ризова. 
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