
С Т А Н О В И Щ Е 

на доц. д-р Методи Караджов 

от Геологическия институт на Българска Академия на Науките  

 

Относно:  дисертационния труд на Цветомил Пламенов Войславов, 

редовен докторант в катедра „Аналитична химия”, 

ФХФ на Софийския университет „Св. Климент Охридски” 
 

за получаване на образователната и научна степен „доктор” 
 

на тема: „Модерни хемометрични подходи за оценка на фази от околната среда” 

 

 Представеният дисертационен труд развива заключителната част на Рамковата 

директива за водите 2000/60/ЕС, а именно експертна обработка и оценка на 

мониторингови данни - показатели за качеството на водите на двете български реки 

Места и Марица. За адекватна интерпретация на периодично получаваните данни са 

приложени сравнително нови хемометрични подходи за оценка качеството на водите, 

като самоорганизиращите се карти на Кохонен и техниката на Hasse диаграмите. 

Темата е актуална, защото е потърсена връзка между факторите, определящи 

екологичния статус на реките и качеството на живот на населението, живеещо около 

тях.  

 Дисертационният труд е оформен традиционно в няколко раздела, като съдържа 

увод, обзор, експериментална част, резултати и завършва с изводи и приноси. В увода 

правилно се изтъква, че без комплексна оценка на събраните данни доброто управление 

на водите няма смисъл. Представеният литературен обзор демонстрира добра 

осведоменост по различни методи на многовариантната статистика и тяхната 

приложимост като инструменти от теорията за разпознаване на образи. Обстойно към 

тях са разгледани и по-новите обработки на Кохонен и Хасе. Към обзора и в 

публикациите на дисертанта излишно са включени стари наредби от българското 

законодателство в областта на екологията. Присъединявам се към редакторите на  

разглежданите статии, че това няма отношение и не влияе на избраните цели и задачи. 

Експерименталната част описва изследваните реки, местата за пробовземане и 

приложените аналитични методи, както и с големите пропуски в предоставените от 

Изпълнителната агенция бази-данни за качеството на водите. Големите „бели” петна 

във входните матриците са проблем за многовариантната статистика, коята всъщност е 

моделиране тип „черна кутия” и дисертантът правилно се е насочил към 

самоорганизиращите се карти на Кохонен и техниката на Hasse диаграмите. Другото 

предимство на този избор показано сред представените резултати е, че дава възможност 



да се сравняват съществено различни обекти, наблюдавани в различни интервали от 

време. Резултатите от статистическата обработка са интерпретирани грамотно и 

логично са свързани с други хидро-химични наблюдения и заключения. Направените 

разчети за поевтиняване на анализа са привлекателни, но съществува Европейска 

директива за химично охарактеризиране на водите, към която България следва да се 

стреми. 

 Представените изводи и приноси демонстрират добра осведоменост по темата и 

задълбочени знания в една интердисциплинарна област – съчетание от аналитични 

методи и хемометрия. Постиженията в дисертационния труд могат да се оценят като 

„обогатяване на съществуващите знания” и „приложени в практиката научни 

постижения”. 

 Авторефератът правилно отразява основните положения и приноси на 

дисертационния труд. 

Материалът от дисертацията е представен в 2 излезли от печат публикации в 

реномирани списания с импакт-фактор и има забелязани 3 цитата.  

Нямам лични впечатления за докторанта, но от приложените документи става 

ясно, че има широка преподавателска дейност, както по аналитична химия, така и по 

информационни технологии и статистика. Прави добро впечатление и неговата 

ангажираност като научен ръководител на дипломни работи и консултант на 

студентите. Видно е още, че той е активен участник в няколко научни и научно-

приложни проекта. Дисертантът е представял успешно своите постижения на няколко 

международни конференции. 

Заключение:  

Представеният дисертационен труд отговаря на критериите, приети във 

Факултета по химия и фармация, като са покрити всички наукометрични показатели. 

Като се има предвид и преподавателската и проектна дейност на докторанта считам, че 

Цветомил Войславов изпълнява изискванията за образователната и научна степен 

“доктор” и ще гласувам “за” присъждането на тази степен. 

 

София, 10.03.2014 г.       М. Караджов 

 


