
 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

от доц.д-р Емил Георгиев БУРНАЗКИ от Национален институт по метеорология и 

хидрология при  БАН, бул.Цариградско шосе 66, 1784 София, 

със специалност хидравлика, инженерна хидрология и водно стопанство, 

за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално 

направление 4.2 Химически науки (Аналитична химия) с кандидат редовен 

докторант 

 

Цветомил Пламенов ВОЙСЛАВОВ 

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

 

Представената рецензия е съгласно заповед на Ректора на Софийски университет „Св. 

Климент Охридски” от 07.02.2014 г. за утвърждаване на научно жури за защита на 

тази степен и последвалото заседание на научното жури. 

 

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от Катедрен съвет на Катедра 

Аналитична химия към Факултет по химия и фармация на Софийски университет „Св. 

Климент Охридски”, състоял се на 30.01.2014 г. Съдържа 78 страници в 8 раздела 

(глави), включително 14 таблици и 19 фигури. Авторефератът се състои от 40 

страници.  

 

Кратки биографични данни  

Дисертантът Цветомил Пламенов Войславов е роден 1986 г. във Враца. Завършил е 

магистратура по “Екохимия” във Факултет по химия и фармация на Софийски 

университет „Св. Климент Охридски”. Бил е редовен докторант към същата катедра, в 

момента е асистент на половин щатна длъжност и доколкото ми е известно е 

подготвил дисертационния труд предсрочно. Участвал е в научни проекти за оценка на 

качеството на водите. 

 



Кратка характеристика на естеството на разработката             

Трудът е посветен на провеждане на хемометрична и съчетана с експертна оценка на 

качеството на повърхностните води на басейните на р. Места и р. Марица на българска 

територия. В този смисъл обявената тема на дисертацията е твърде обща и е можело да 

бъде прецизирана, но същевременно методологията е приложима за различни фази от 

околната среда. Това е и целта на дисертацията, постигната с решаване на две задачи - 

моделиране на мониторингови данни за повърхностните води от 10 пункта по 

течението на р. Места за период от двадесет години за откриване и ранжиране на 

съществени индикатори във вид на параметри за качеството на речните води, 

отговорни за времевите и пространствени структури, определящи екологичния статус 

на речното течение и аналогично моделиране на мониторингови данни от 8 пункта по 

течението на р. Марица за период от четири години. 

  Необходимостта от експертна оценка и моделиране на качеството на водите не е 

нужно да се обосновава, защото тази информация е основа за вземането на решения по 

опазване, използване и управление на водните ресурси и темата на дисертацията е 

актуална. Събирането и интерпретирането на мониторингови данни за качеството на 

водите е свързано с допълнителни особености и трудности тъй като често 

екологичните замърсители са с много ниски (следови) нива, изискващи регистрация с 

висока степен на точност (с експериментални трудности и грешки); едновременно 

присъствие на много замърсители в една проба и тяхната комбинация, а не 

поединичното им въздействие, определя степента на замърсяване; различно времево и 

пространствено постъпване на замърсителите и механизмът на техния транспорт често 

е неизвестен; значителна нестабилност (вариабилност) на данните, характерна изобщо 

при мониторинга на околната среда и тъй като не подлежат на традиционното 

нормално разпределение не са достатъчни класическите едновариационни 

статистически методи за оценка. 

 

Описание на приносите: 

Трудът е във важно за аналитичната химия и химията на околната среда направление – 

хемометрията (среща се и терминът екометрия при моделни изследвания на системи 

от околната среда). Тук превес имат екометричните изследвания. Класифицирането, 

моделирането и интерпретирането на големи масиви от данни от мониторинг на 

околната среда чрез използване на методи на многовариационната статистика е един 



от най-важните инструменти в определяне на риска от замърсяване и за управление на 

този риск. От големият арсенал от екометрични методи кандидатът прилага не толкова 

познатите и сравнително нови невронни мрежи, главно самоорганизиращи се карти на 

Кохонен и диаграми на Хасе за ранжиране. Това осигурява не само адекватно 

моделиране и интерпретиране на данните, но и създаване на оригинални стратегии за 

оценка на качеството на водите и на риска от замърсяване с антропогенни източници. 

От текста личи, че авторът добре познава тези подходи и творчески ги прилага 

ползвайки като първични данни големи масиви от мониторингови данни получени от 

Изпълнителната агенция по околна среда на МОСВ. За река Места използва 147 проби 

от 10 пробовземателни пункта по главната река за периода 1990 – 2009 година, като 

всяка проба е описана с 11 най-характерни и най-използвани параметъра за качество 

на водата. За река Марица наборът от данни се състои от 190 проби от 8 пункта по 

главната река за периода 2004 – 2007 година. Някои параметри не се променят 

значимо за целия мониторингов период като например показателя pH и други и са 

изключени от разглеждане, други са изключени чрез процедурата самоорганизиращи 

се карти, където обектите се групират до групи от обекти със сходно поведение, 

докато се стигне до използване на 5 показатела (Susp, NH4
+, NO3

-, PO4
3- и BOD5) пряко 

свързани със специфичното антропогенно влияние във водосборния район на реката. 

Този избор се базира също на определена експертна интерпретация на данните. По-

нататък отново се прилага самоорганизираща се карта за обектите описани само от 

петте избрани показателя. Следващата редукция на броя проби е накъсване или 

разделяне на интервали на стойностите за всеки от тези 5 показателя за качество на 

повърхностните води чрез използване на нормите за категоризация на повърхностните 

води според сега действащото българско законодателство съгласно Наредба No.7 на 

МОСВ, т.е. класифициране на водните проби в I, II или III категория за качество на 

водата. С това докторантът показва добро познаване на подходите за оценка на 

качеството на водите у нас и познава състоянието на проблема. След процедурата 

ранжиране или подреждане по значимост на взетите проби чрез техниката на 

диаграмите на Хасе от получените дървовидни структури и подструктури се прави 

заключение какъв е броят на факторите, влияещи върху качеството на водите и 

реалните причини за това състояние.  

 По този начин екометричното изследване е съчетано с експертна оценка за 

качеството на повърхностните води и така се постига експертиза на състоянието в тези 



пунктове на реките Места и Марица в разглеждания времеви период, което е и целта 

на дисертацията. Теоретичният модел на изследването е обоснован, съответства на 

целите и от текста личи, че докторантът има собствен принос при обработването, 

моделирането и анализирането на емпиричните данни. Направил е също опит за 

икономическа оценка на разходите за проведения дългогодишен мониторинг за 

набиране на използваните в труда данни и за възможното спестяване на финансови 

средства, ако се мерят не 11, а подбраните 5 показателя за качество на водата (не става 

ясно как е определена цената на едно пробовземане, липсва съответно цитиране). 

 От представените за рецензиране текст, автореферат и публикации личи, че 

авторефератът съответства на основните положения и приноси на дисертационния 

труд. Приемам направените изводи и описани приноси, които в крайна сметка 

обобщават търсеното моделиране и интерпретация на сложните пространствено-

времеви показатели за качество на водите за нуждите на управлението на риска от 

замърсяване на повърхностните води на разглежданите реки.  

 

Въздействия на дисертационния труд върху външната среда. 

Публикациите на автора по дисертационния труд са 2 статии на английски език в 

съавторство, където той е първи автор, публикувани в международни списания с 

импакт фактор, като има участие и в международна конференция. Особено добро 

впечатление прави наличието на 2 цитирания на тези публикации в реномирано 

списание Journal of Hydrology също с импакт фактор, което говори за интерес към 

разглежданите подходи.  

 

Препоръки и бележки. 

Използвани са мониторингови данни по течението на главните реки, а не от целите 

басейни на р. Места и р. Марица на българска територия, т.е. липсват речните 

притоци, което не омаловажва резултата. Вместо използваните месеци от октомври до 

март за зимно пълноводие и от април до септември за лятно маловодие, може да се 

приложи по-прецизно разделяне на водните проби на два сезона – пълноводие от 

януари до юни и маловодие от юли до декември, което е типично и се наблюдава поне 

за р.Места [виж стр.98-102 на Опазване и използване на водите на трансгранична река 

Места в съответствие с Европейската директива за водите. Сборник с доклади от 

Семинар-дискусия, 4-5 декември 2003 г, гр. Гоце Делчев, София, под ред. И.Иванов, 



Е.Бурназки, Р.Петков, ИК “Огледало”, 2004, ISBN 945-8041-19-7]. Очевидно 

използваният непрецизиран литературен източник [64] от списъка с литература е 

повлиял на възприетото разделяне. Срещат се и маловажни технически грешки като 

село Хаджидимово, вместо град Хаджидимово (обявен за такъв от 1996 година), 

гр.Разлог не е да няма, а в последните години на изследвания период вече разполага с 

пречиствателна станция за отпадъчните води построена със средства от ФАР.

 

Заключение: 

Разработката в представеният вид е много близка до научното направление 

екометрия, което се занимава с моделиране и интрепретиране на големи масиви от 

данни от мониторинга на околната среда, в случая на настоящата дисертация са данни 

за качество на повърхностните води на две поречия – река Места и река Марица на 

българска територия. Отговаря на всички изисквания на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за неговото 

приложение. Дисертантът Цветомил Пламенов Войславов притежава задълбочени 

теоритични знания и показва качества и умения за самостоятелна научна дейност в 

тази област, поради което давам положително становище за проведеното изследване 

на кандидата и предлагам на компетентното научно жури да му присъди 

образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 4.2 

Химически науки (Аналитична химия). 

  

 

 

София, 12 март 2014 г.   ПОДПИС: 

 


