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СТАНОВИЩЕ 

 

по дисертационния труд 

„Екометрични и екотоксикологични методи при оценка на обекти от околната среда”,  

представен от задочния докторант Галина Ивайлова Йотова 

за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” 

 

от проф. д-р Стефан Леонидов Цаковски, 

член на научното жури и научен ръководител на докторанта 

 

Галина Ивайлова Йотова е зачислена като задочен докторант към Катедра 

Аналитична химия на Факултета по химия и фармация при Софийски университет "Св. 

Климент Охридски" (ФХФ-СУ) на 01.02.2013г. и е отчислена с право на защита на 

20.05.2016г. 

Представеният ми за рецензиране дисертационен труд е написан на 74 страници и 

условно е разделен на пет основни раздела, наречени – Увод, Цел, Използвани методи, 

Оценка на обекти от околната среда (експериментална част) и Приноси. Цитирани са 62 

литературни източника, включени са 25 фигури и 20 таблици. 

Дисертационният труд е посветен на един много интересен от научна и 

регулаторна гледна точка проблем – обработката данни, получени от „традиционен“ и 

екотоксикологичен мониторинг на обекти от околната среда. За оценка на качеството на 

изследваните обекти на околната среда (въздух и повърхностни води),  дисертантът се 

насочва към многопараметрични екометрични методи, като кластерния анализ и анализа 

на главни компоненти. В литературния обзор на дисертацията са разгледани както 

използваните екометрични и екотксикологични методи, така и моделът HYSPLIT за 

изчисляване на обратни траектории на въздушни маси. Ползите от направения преглед се 

състоят в изясняването на спецификата и информационното съдържание на получените 

данни, и оценка на възможностите на многовариационните методи. Този анализ е 

послужил за основа на докторанта при оценката на качеството на обектите от околната 

среда да се използват някои по-рядко срещани възможности на екометричните методи и 

модели с различна стохастична природа. 
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Като основни приноси в дисертационния труд бих посочил приложението на 

многовариационни методи, които се използват за: 

 оценка на качеството на градски въздух, базирана на „латентните“ фактори в 

изследвания район, размера на аерозолните частици и въздушния пренос; 

 оценка на приложимостта на три екотоксикологични теста с оглед 

използването им за екотоксикологичен мониторинг; 

 оценка на въздействието на пречиствателните станции на отпадни води на 

база качествени показатели и различни видове екотоксичност. 

Изводите от направените изследвания могат да се използват при организацията на 

екологичния мониторинг, както и при управлението на пречиствателните станции на 

отпадни води. 

По дисертационния труд са представени две публикации в следните списания: 

Journal of Environmental Science and Health, Part A (IF=1.164) и Chemosphere (IF=3.340). И в 

двете публикации Галина Йотова има значим принос и водещо участие в екометричните 

изследвания. Броят и качеството на публикациите отговарят на изискванията за 

получаване на научната и образователна степен «Доктор», съгласно критериите за 

развитие на академичния състав в СУ и препоръчителните изисквания на ФХФ-СУ. 

В заключение мога да кажа, че на вниманието на членовете на научното жури е 

представен интересен и важен дисертационен труд. Ще гласувам с пълна убеденост „за” 

присъждане на образователната и научна степен „доктор” на докторанта Галина Ивайлова 

Йотова. 

 

 

04.07.2016 г.   Подпис: 

София 

      (проф. д-р Стефан Цаковски) 


