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Настоящото становище е изготвено на основание на Заповед на Ректора на СУ “Св. 

Нлимент Охридски № РД-38-202 / 26.03.2015 г., издадена въз основа на Решение на 

Факултетния съвет на Физическия Факултет от 24.03.2015 г., протокол № 4, както и 

заседание на определеното в горните заповеди Научно жури, състояло се на 06.04.2015. Тя е 

съобразена с изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България (ЗРАСРБ), Правилника за неговото приложение (ППЗРАСРБ) и Правилника на 

ФзФ-СУ по ЗРАСРБ.  

І. Изисквания към кандидата 

Асистент Анастасия Стойчева, синоптик в отдел “Прогнози” на НИМХ, като кандидат за 

получаване на образователна и научна степен „доктор”, изпълнява изискванията на чл. 6 на 

ЗРАСРБ, на раздел ІІ от ППЗРАСРБ и на чл. 3 ал.1. от Правилника на ФзФ по ЗРАСРБ. Не 

съм забелязал нарушения в досегашните процедури и считам, че кандидатът може да се 

допусне до защита. 

ІІ. Същностна част на становището 

1. Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем. Мъглите са 

сравнително често явление в нашата страна поради редица причини – форма на релефа, 

физико-климатични условия, нахлувания на студени въздушни маси, антициклонални 

обстановки. Тяхното предсказване е важен момент от работата на синоптиците на НИМХ и 

затова всяка новост в характеризирането им и създаването на нови методи за прогноза са 

актуални. 

2. Дисертантката познава добре състоянието на проблема и творчески интерпретира 

литературния материал. Обърнато е сериозно внимание на българските разработки по 

мъглите, както и на някои методи за прогноза, застъпени в световната литература. Очевидно 

е, че поради сравнително локалния характер на явлението българските работи са от 

съществено значение. 
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3. Избраната методика на изследване съответства на поставената цел и задачи на  

дисертационния труд. Приложени са различни техники – от климатична характеристика на 

мъглите в избрания период до прилагането на статистически техники за апроксимиране хода 

на псевдопотенциалната температура и свързаните с това прогностични нововъведения. 

Предлага се използването на нов предиктор – интегрираната по вертикалата влажност на 

въздуха, получена с помощта на новите средства за позициониране (GPS), което е много 

интересно и заслужава специално внимание. Много съществен момент в работата е 

прилагането на синоптичния метод при анализа на различните ситуации, като по този начин 

новостите в дисертационния труд на Стойчева органично се свързват с ежедневната работа 

на синоптиците, като надграждат техния опит.  

4. Научните и научно-приложните приноси на дисертационния труд са добре 

формулирани и правилно отразяват същността на извършената работа. Аз бих ги отнесъл 

към категориите “доказване с нови средства на съществени нови страни в съществуващи 

научни проблеми и теории”, създаване на нови конструкции и технологии” и “получаване и 

доказване на нови и потвърдителни факти”. Съществена част от приносите са готови за 

внедряване и дори предполагам, че вече се използват 

5. Публикациите по дисертационния труд – представени са 6 публикации в наши и 

чужди списания и форуми. Едната публикация е в процес на коригиране след направени вече 

рецензии и аз я приемам за излязла. Публикациите са колективни, с участието на научния 

ръководител и консултанта. Стойчева е първи автор в 4 от тях. Няма данни за цитиране.:  

6. Авторефератът е изготвен в съответствие с изискванията и адекватно отразяване 

основните положения и приносите на дисертационния труд. 

ІІІ. Мнения, препоръки и бележки 

Мнението ми за Анастасия Стойчева е положително. Намирам я за съвестен служител и 

за сериозен изследовател, въпреки не благоприятстващия научното израстване режим на 

работа – смени, разпокъсаност на времето и т.н. Въпреки това тя е успяла да се справи с 

трудностите и резултатът е този дисертационен труд, за който тя трябва да бъде поздравена. 

Заключение 

От направената проверка на представените материали за конкурса се вижда, че са 

спазени са изискванията на ЗРАСРБ и Правилниците за приложението му. В това мое 

становище горещо препоръчвам на Научното жури по този конкурс да присъди на 

Анастасия Спасова Стойчева образователната и научна степен Доктор. 
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