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Биографичните данни вероятно ще бъдат споменати в рецензиите и затова отивам 

направо на кратък анализ на дисертацията и автореферата. 

Дисертацията е написана стегнато – върху общо 116 страници, номерирани в леко 

артистичен стил. Авторефератът заема 42 страници, номерирани в същия стил. За сметка 

на това нито публикациите по темата на дисертацията и извън нея, нито участията в 

научни форуми са номерирани, което засилва усещането за артистизъм там, където по 

принцип не се очаква такъв. Секцията от дисертацията, която съдържа използваната 

литература обхваща цели 460 източника (върху 10 от тези 116 стр.). Не стигнах да проверя 

дали всичките източници се появяват и в текста, но покрай Фиг. 1.3, която е доста сложна 

и фактически необяснена никъде, потърсих източника с номер 30, цитиран като източник 

на диаграмата и установих, че няма такъв. После, неотказвайки се, установих, че фазовата 

диаграма е от източника под номер 3. И понеже стана дума за фигури – главата с 

литературния обзор (до 30 стр.) съдържа 12 (чужди) фигури, като в подфигурния текст на 

Фиг. 1.10 не е указано откъде е. Глава 2 Изчислителни методи (до 59 стр.) съдържа 7 

фигури, повечето също чужди. Глава 3 съдържа приносната част (до 103 стр.) и е богато 

илюстрирана с 54 фигури, повечето съставни. В тази 3-та глава има и 24 таблици и така и 

не става ясно как в автореферата се появяват таблица 3.70 (в дисертацията същата е под 

номер 3.10), 3.81 (в дисертацията 3.11), 3.92 (3.12 в дисертацията) 3.104 (3.14), 3.115, 



3.126, 3.137, 3.148, 3.150, 3.161, 3.173, 3.184. Тези, които не са последвани от число в 

скоби, вероятно имат също своите аналози в дисертацията, но ми се видя безсмислено да 

ги търся. За сметка на това таблица 3.1, която има еднаква номерация в дисертацията и 

автореферата, има известни разлики в съдържанието – например в дисертацията 

стойността от 6.2 ангстрьома е срещу SMW4-NDP, докато в автореферата тази стойност е 

срещу SMW4-NDP+пари. Иначе номерирането на таблиците не е единствената странност 

на автореферата – друг пример са 132-та литературни източника, които се появяват в 

разнообразни шрифтове и размери, както и библиографски стандарти и това май отива 

отвъд артистизма. 

В дисертацията и автореферата не е обособено формулирането на цел, но в увода някак-си 

между другото се появява и следното изречение: „Целта на представения дисертационен 

труд е да направи оценка на наличните нескъпи водни модели относно способността им да 

възпроизвеждат характеристики на обемна и гранична вода и с помощта на най-

надеждните от тях да опише водното структуриране на директна и индиректна граница с 

неполярен флуид.“ В съответствие с така (не)формулираната цел, не са формулирани и 

задачи, което би облекчило читателя, опитващ се да прецени постигната ли е целта и 

решени ли са задачите по този път. 

Преминавайки към приносите, веднага да отбележа, че не ми се вижда оправдано всичките 

да са събрани в една само глава – сравних като съдържание дисертацията на Яна Цонева с 

предишна дисертация, защитена в тази група с подобен брой страници, но с два пъти 

повече глави и два пъти по-малко ръководители. Резултатът от сравнението не е в полза на 

настоящата дисертация (освен по брой цитирани източници), но това се вижда и от 

наукометрията в края на двете. Много по-разумно би било на всяка статия да съответства 

и отделна глава. 

Така стигнах до наукометрията. Дисертационният труд се базира на пет работи, една от 

които, от 2013 г., е в специален брой на канадското списание Can. J. Chem (IF =1.061) 

посветен на Денис Салахуб, другата – в Бълг. Спи. Хим. (цитирана невярно и в 

дисертацията и в автореферата), една е приета за печат (по последни данни на единия 

ръководител) глава от книга и две други са на разни стадии по пътя към редакциите на 

съответните списания. Или сумарно – на границата на изсикванията, но все пак от 



правилната страна. Цитати по така описаните трудове не забелязах, а и, реално 

погледнато, все още няма какво толкова да се цитира. 

 

Актуалност на научната област: 

Както методите в дисертацията, така и обектът на изследването са с много висока степен 

на актуалност. Остава всичко получено да бъде публикувано с повече далновидност и 

пресметливост. 

Изводите и основните научни приноси на работата са изброени в края на дисертацията и 

автореферата, отново неномерирани, но поне еднакви в двата текста. В първия извод не 

става ясно спрямо какви експериментални данни са се представили най-добре три от 

използваните модели. Вторият извод съдържа безразмерна дебелина на повърхностните 

слоеве, но от табл. 3.1 става ясно, че става дума за ангстрьоми. Третият ми се вижда 

контраинтуитивен, особено в комбинация с четвъртия, но пък това го прави ценен. 

Последните два извода са съществени. 

Напълно приемам трите приноса, както като формулировка, така и като дълбочина и 

обхват.  

Преди заключението следва да отбележа, че придобитата от Яна Николаева Цонева в хода 

на работата по дисертацията на базата на прилагането на разнообразни изчислителни 

методи впечатляваща компетентност, ще е от важно значение за бъдещата ѝ работа. 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

Представеният ми дисертационен труд отговаря на изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България и Правилника за неговото приложение за 

придобиване на ОНС „Доктор”. С оглед на приносите, съдържащи се в дисертацията, 

препоръчвам на членовете на научното жури да гласуват в полза на присъждането на Яна 

Николаева Цонева на образователната и научна степен „доктор”. 

 

София, 30.04.2016 г.  

/доц. д-р Веселин Тончев/ 


