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Р Е Ц Е Н З И Я 

върху дисертационния труд на Галина Ивайлова Йотова 

за присъждане на образователната и научна степен “доктор”  

на тема: “Екометрични и екотоксикологични методи при оценка на 

обекти от околната среда”. 

Рецензент: доц. д-р Методи Георгиев Караджов, 

Геологически институт, БАН. 

Представеният за рецензия труд е написан на 74 страници, 

включващи 23 фигури, 20 таблици, 2 схеми и списък на цитираната 

литература от 62 източника. Отделно са приложени автореферат и 

компакт-диск, съдържащ  2 статии, включени в дисертацията, 

автобиография и документи по процедурата. 

Дисертационният труд се състои от две основни части. Уводът 

и описанието на използваните моделиращи и екотоксикологични 

методи (28 стр.) отразяват правилно съвременните проблеми на 

околната среда и показват някои международно възприети (EPA, 

ISO) микробиотестове за разграничаване на природните от 

антропогенните въздействия. Кратко разгледаната тук моделираща 

програма HYSPLIT на АРЛ (Air Resource Laboratory) има дълга 

история. Нейното широко приложение започва след 1998 г., като  

постоянно се усъвършенства и нараства приложението „клиент-

сървър мод“. Задълбоченото отношение към настоящото състояние 

и изследвания е демонстрирано и чрез ползваната литература, като 

докторантът е цитирал 62 източника. От тях 4 са откъси от книги и 

сборни издания, 7 са нормативни документи и сайтове. Само 1/6 от 

цитираните статии са от ХХ век, а повече от 1/3 от прегледаната 

литература е от последните 5 години. Целите на дисертационния 

труд са дефинирани ясно и са осъществими с предлаганите 

статистически модели – част от теорията за разпознаване на образи. 



Рецензия МГК   2 

 

 Във втората част от изложението (36 стр.), две фази на  

околната среда са охарактеризирани с предлаганите методи и 

тестове чрез конкретни обекти. И в изследването на въздуха в град 

Солун и при оценката на ефективността на полските 

водопречиствателни станции, обстойно описаните пробонабиране и 

аналитични процедури, квалификацията на използваните реагенти и 

работните параметри на аналитичните прибори съответствуват на 

поставените цели и задачи. При окачествяване на Солунския въздух 

интересно са компилирани статистически методи и 

метеопрограмата HYSPLIT за разпознаване на природните и 

антропогенни замърсители. Вторият нетрадиционен похват 

използван в това изследване е последващото изключване на датите-

„бегълци“ с екстремни стойности на анализираните химични 

компоненти за оценка на хомогенността на получената база-данни. 

При обследването на полските водопречиствателни станции е 

интересно съчетаването във входната матрица-данни на химични 

параметри и концентрации с резултати от микробиотестове. По този  

начин, освен статистически, съвсем коректно авторът е подобрил 

оценъчните критерии и е получил по-добра представителност  на 

заключенията. Със задоволство разглеждах и резултатите 

представени чрез комулативната честота на натрупване, защото 

рязко открояват „много слабите“ и „много добрите“ постижения.   

Темата е актуална, не само във връзка с Европейската 

директива за отпадни води и програмната рамка за „подобряване 

качествата на живот“, а и защото развива втория стълб на 

екохимията – създаване на обективна експертна оценка от 

получените данни  за околната среда. В този смисъл дисертацията 

демонстрира конкретни екометрични интерпретации на аналитични 

и микробио данни в невралгични точки от нашето обкръжение и 

дейност.  
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 Основни достижения на дисертацията са: 

1. Изучено е комбинираното въздействие върху качеството на 

градския въздух в Солун на 3 фактора свързани с източници на 

замърсяване, аеродинамичен пренос и едрина на праховите частици. 

2. Предложено е разпознаване на аерозолите съгласно вероятното 

им място  на възникване и природните или антропогенни фактори, 

отговорни за тяхното формиране.  

3. Установено е влиянието на размера на аерозолните фракции и 

въздушния пренос върху химичния им състав. 

4. При определяне  на качеството на отпадни води е оценявана и 

приложимостта и ефективността на 3 био теста.  

5. Спрямо въздействието върху приемащите води обследваните 

водопречиствателни станции са обективно класирани, като 

перфектни изпълнители, поносимо добре работещи и такива, които 

не щадят околната среда. 

6.  Предложено е разпознаване относно пропуските на пречистване, 

означени като „общо неорганично замърсяване“, „генотоксичност“, 

„хронична екотоксичност“ и „остра екотоксичност“. 

7.  Оценена е ефективността на водопречиствателните станции при 

задържане на различните замърсители и допуснатите видове 

екотоксичност. 

Изброените научни приноси могат да се охарактеризират като 

“обогатяване на съществуващи знания”, като преобладават 

“приложени в практиката научни постижения”.Интерпретацията на 

получените резултати, както и представените приноси в голямата си 

част са дело на докторанта. 

Части от дисертационния труд са публикувани в две статии  в 

реномирани списания, като първото има импакт-фактор 1.276 за 

2015 г. (Environmental Science and Health, Part A) , а  второто - 

„Chemosphere“ e  с импакт-фактор 3.34 за 2015 г. 
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Авторефератът е изготвен съгласно изискванията, като 

отразява правилно основните положения и приносите на 

дисертационния труд.  

Забележки  

1. За пълнота в табл. 4 (стр.12) следва да се добави и центроидния 

нетегловен или медианен алгоритъм (pair-group method using 

centroid average). 

2. Сред заключенията на 51 стр. , че грубите фракции се повлияват в 

по-голяма степен от въздушен пренос от север, а фините – от юг, 

по-точното второ заключение е югозапад-запад (WSW). За 

отбелязване е още, че в периода на пробонабиране Солун не е 

обдухван от южния  (от гръцки - Νοτος) вятър.  

3. В табл. 20 на 65 стр. би трябвало пречиствателните станции да се 

поделят на станции, след които слабо се променят приемащите 

повърхностни води и такива, които с дейността си силно влошават 

приемните води. 

 Както се вижда критичните ми забележки се главно от 

редакционно естество и следователно не могат да се отразят върху 

общата оценка на работата. 

 Позволявам си и 3 въпроса: 

1. Геохимиците Риверс и Брукс разглеждат като елементи-следи, 

тези с присъствие в пробата по-ниска от 1000 ppm и съответно 

ултра следи – под 1 ppm. Съществува ли подобна квалификация и за 

примесите в проби от околната среда? 

2. В таблица 11 (стр.34, 35) са изведени условните наименования на 

идентифицираните замърсяващи източници. Какво е основанието 

параметърът NO3 в един случай да е привързан към селско-

стопанските въздействия – РС2; 8-16 μm, а при РС3; 0.015-0.03 μm е 

необвързан? 
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3. И в дисертацията (стр. 49) и в първата публикация полученото 

замърсяване на датата-„беглец“ 28.04.2007 г. е обвързано с процеси 

на горене и NO3 въздействие, но на фиг. 20 обратните траектории 

получени чрез HYSPLIT сочат акваторията на Черно море, което 

внася съмнение в обяснението? 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: От дисертационния труд и приложените 

документи се вижда, че Галина Ивайлова Йотова е била студент-

отличник, като дисертант се е запознала с актуални 

микробиотестове и е приложила съвременни моделиращи програми 

в областта на екометрията. В резултат на придобитите знания и 

умения, тя е успяла да се издигне до експертно ниво в оценката на 

околната среда по отношение на качеството на въздуха и степента 

на водопречистването. Като се имат предвид и посочените по-горе 

достижения рецензентът счита, че дисертацията напълно отговаря 

на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България (ЗРАСРБ), Правилника за приложението му и 

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени 

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

Въз основа на всичко изложено дотук ще гласувам „за” 

присъждането на г-ца Йотова образователната и научна степен 

„доктор”. 

 

01.07.2016     Подпис: 


