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1. Мнение за представените материали 
 

Запознах се с предоставените текстове и документи, по предстоящата защита, и потвърждавам, 

че същите съответстват на изискуемите съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”. 

Спазени са и  препоръчителните критерии за придобиване на ОНС „доктор“ на Химическия факултет на 

СУ - „най-малко 2 приети за печат статии по темата на дисертацията, от които поне 1 в специализирано 

международно списание, реферирано в ISI Web of Knowledge или SCOPUS“ 

В конкретния случай докторант Галина Йотова е първи автор в публикация в  Journal of Environmental 

Science and Health. Втората публикация по дисертацията е обявена като under review в списанието 

Chemosphere. След запитване, ми бе изпратено писмо, в което редакторът (Dr. F. Leusch) съобщава, че 

същата е приета за публикуване. И двете работи са съвместен труд с колеги от чужбина – първата от 

Гърция, а втората от Полша. 

 Не познавам Галина Йотова, но забелязах, че е отличена с награда Отличник магистри випуск 

2012 г.  

 

2. Актуалност на тематиката и достойнства на изследванията 
 

Характеризирането на състоянието на околната среда и оценяването на комплексните влияния 

върху нея е световно значима тема и привлича огромен научен интерес. Темата на дисертацията е 

безспорно актуална и по нея (както и в случая)  работят интернационални колективи.   

Събирането и натрупването на обективна информация за физико-химичните параметри на 

обектите на околната среда е необходимо, но не достатъчно условие за реализацията на стратегии за 

устойчиво развитие. От решаващо значение е адекватната вторична обработка на натрупаните 

фактологични данни с оглед структуриране на информацията, извличане на коректни оценки, както и  

създаване на достатъчно адекватни модели за прогностика. Дисертацията се занимава с това вторично 

ниво на комплексна обработка чрез многовариационни статистически методи (кластерен анализ КА 

и анализ на главните компоненти АГК). Тези статистически прийоми могат да се класифицират като 



класически, но овладяването им и коректното им  използване като хемометрични методи е сериозно 

предизвикателство, което видно дисертантът е преодолял.  

Макар че докторантурата е в направление „Аналитична химия“, в дисертационния труд не се 

описват методите за химичен анализ, а само са изброени инструменталните техники: йонна 

хроматография; атомно-абсорбционен анализ; анализатори за съдържание на въглерод. За  сметка на 

това, в общата част сбито са описани три метода с био-активен респонс, чувствителни към комплексни 

фактори на околната среда - Microtox®, Ostracodtoxkit F™ и Comet assay. Това разширение на 

аналитиката към биотестове е със сериозни перспективи и считам за положително достойнство на 

дисертацията.  

 

3. Изпълнение на научните и образователни задачи 

Дисертантът Йотова е усвоила и приложила известни, но сложни хемометрични методи. 

Дисертантът не е посочил, но в публикациите е отбелязано, че са използвани софтуерни пакети като 

STATISTICA 8.0 и MATLAB. В научното изследване те са инструменти за комплексна обработка и 

интерпретация на получени данни от два отделни мониторингови проекта: проект 1 охарактеризиране 

на аерозолно (10 фракции, 24 часово) натоварване на градски въздух, набран от центъра на Солун; 

проект 2 комплексна екотоксикологична оценка на повърхностни води в които постъпват води от 74 

пречиствателни станции в Полша. Първичните данни са набрани без участието на дисертанта (2007 г. за 

проект 1 и 2012-2013 г. за проект 2).   

В дисертацията са описани и двата проекта, следвайки изложеното в  публикациите, посветени 

на всеки един от тях. В статиите е демонстрирано високо научно ниво, за което свидетелства и 

посоченият импакт фактор на списанията в които са рецензирани и приети публикациите. Като основен 

научен принос на работата, считам, заложеният холистичен подход за комплексна оценка на 

разглежданите обекти, демонстриран и при двата проекта. Съвместното оценяване на множество и то 

разнородни характеристики на околната среда (11 в проект 1 и 22 в проект 2) чрез многовариационни 

методи позволява да се откроят както груповите подобия, така и индивидуални отличия „бегълци“ сред 

набраните данни. Картината може да бъде по-контрастна, след прилагане на АГК с оглед разкриване на 

латентни фактори, които макар и абстрактни са полезни при хипотези за причинно-следствени връзки 

в наблюдаваните обекти: за проект 1 – възможни източници на аерозолни частици с различни фракции 

и установяване на влиянието на посоката на въздушните течения (метеорологична компонента) върху 

качествата на аерозолните частици в градския въздух на конкретна локация. При проект 2 – 

екотоксикологична оценка на повърхностни води и отражението върху нея на пречиствателни станции 

за отпадни води.  

В дисертационния текст асистент Йотова описва изследванията от двете публикации. Личното 

ми мнение е, че изложението в дисертацията е на по-ниско ниво от това в публикациите. Възможна 

причина е преводът на български език. Към дисертацията следва да се отправят препоръки за по-добра 

яснота, прецизност и задълбоченост, които се надявам дисертантът да развие в последствие. В Таблица 

8 не е ясно какви величини за елементите представят числата. Следва да се обърне внимание на 

значещите цифри на числата в таблиците. Литературният обзор, въпреки че цитира 62 източника, не ги 

анализира. Цитираните литературни източници, са фрагментарно дадени и обединени в групови цитати 

(например стр. 52 цитати от 44 до 55  са във две групи). 

Авторефератът от 39 страници,  до голяма степен копира самата дисертация (68 страници без 

списъка с цитираните източници). 



Смущава ме фактът, че статия [41] „Tsitouridou, R., Papazova, P., Simeonova, P. & Simeonov, V. 

(2013). Chemical and statistical interpretation of sized aerosol particles collected at an urban site in 

Thessaloniki, Greece. J. Environ. Sci. Heal. A 48, 1815–1828“ изследва същия обект без участието на Йотова. 

Новото в интерпретацията, развита в настоящата дисертация, е включването на още два параметъра - 

съдържание на F- и оценка за общата маса РМ на частиците по фракции.  

4. Въпроси към дисертанта  

* Ако е вярно, изложеното на стр. 9 „Съществува връзка между Евклидовото разстояние и 

корелационния коефициент между дадена двойка обекти: D1,2 = 1 - |r1,2|“, то следва, че  

|r1,2|= 1 - D1,2 , и тогава стойностите на r очевидно могат да заемат големини над 1 или под -1. Как 

бихте коментирали това? 

* Какви са основанията за избора на условните наименования на идентифицираните източници 

в Таблица 11 на стр. 34 и на Таблица 15 и 16 на стр. 50 и как същите наименования се отнасят спрямо 

тези публикувани в статия [41] Таблица 5 ?    

* Уместни ли са заключенията за проект 1, при положение, че се разглеждат само 

водоразтворимите химични форми от аерозолните фракции, но към тях се добавя и параметъра обща 

маса на аерозолната фракция (РМ), която видимо носи в пъти по-голяма маса от неразтворими форми? 

* Какво изразява величината BLINH % от биотеста Microtox®? Ако това е оценка за острата 
токсичност, характеризираща се чрез процентното (спрямо контролната проба) понижение  
( - ХХ.ХХ %) на интензитета на емитираната светлина от бактерията Vibrio fischeri (стр. 54), то как се 

обясняват стойностите в Таблица 17 -  максимална стойност  BLINH % (+) 99,00 ? Ако токсичността е 
по-висока при по-голямо понижение на интензитета, то за Таблица 19, по-остра токсичност ще е при К2, 
а не при К1.  
 

5. Заключение  

Въпреки, че основното ми впечатление е за прибързаност на изготвената дисертация, 
намирам, че тя съответства на Закона за развитието на академичния състав в Република 
България и Правилника за приложението му. Отчитайки, че са спазени минималните изисквания 
на базовата организация - Факултет Химия и Фармация на СУ, давам, с известни резерви, 
положително становище за процедурата по присъждане на образователната и научна степен 
„доктор“ на ас. Галина Ивайлова Йотова и ще гласувам “ЗА” при успешна защита.  
  

30 юни 2016 г.                                                                                    Изготвил:  

гр. Пловдив                                                                                            (доц. д-р Веселин Кметов) 

 


