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СТАНОВИЩЕ 

 

по дисертационния труд 

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

представен от редовния докторант Цветомил Пламенов Войславов  

за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” 

 

от проф. д-р Стефан Леонидов Цаковски, 

член на научното жури и научен ръководител на докторанта 

 

Цветомил Пламенов Войславов е зачислен като редовен докторант към 

Катедрата по Aналитична химия на Факултета по химия и фармация при Софийски 

университет "Св. Климент Охридски" (ФХФ-СУ) на 01.02.2011г. и е отчислен с право 

на защита на 30.01.2014г. 

Представеният ми за рецензиране дисертационен труд е написан на 78 

страници и е разделен на седем основни раздела, наречени – Увод, Литературен 

обзор, Цел и задачи, Експериментална част, Резултати, Изводи и Приноси. Цитирани 

са 77 литературни източници, включени са 19 фигури и 14 таблици. 

Дисертационният труд е посветен на един много интересен от научна и 

регулаторна гледна точка проблем – оценка на антропогенните въздействия върху 

речни басейни. За оценка на качеството на речните води, което е класически пример 

за многопараметричен проблем, дисертантът се насочва към хемометричните методи. 

Базирайки се на анализа на основните хемометрични методи в Литературния обзор,  

Цветомил Войславов избира за оценка на качеството на водите в двата изследвани 

речни басейни да използва хемометричен подход, съчетаващ самоорганизиращите се 

карти на Кохонен и диаграма на Хасе. Предложеният подход позволява да се 

използват „decision support” възможностите на диаграмите на Хасе, отчитайки 

законодателните норми. 

Като основен принос в дисертационния труд бих посочил приложението на 

хибриден многовариационен модел, който може да се използва адекватно за оценка 

на качеството на водите на речни басейни чрез: 
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 приоритизиране на химичните и физикохимични индикатори с оглед 

качеството на водите; 

 откриване на групи на подобие между отделните пробовземателни 

пунктове и техните връзки с качествените индикатори. 

Изводите от направените изследвания биха могли да се използват при 

мониторинга и управлението на речните басейни. 

По дисертационния труд са представени две публикации в следните списания: 

Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems (IF=2.291) и Analitica Chimica Acta 

(IF=4.387). И в двете публикации Цв. Войславов е първи автор и има значим принос в 

представените изследвания. Публикациите напълно отразяват резултатите по 

дисертационния труд и до момента сa цитирани 4 пъти (база данни Scopus). Броят и 

качеството им 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. Част от резултатите по дисертационния 

труд са представени на ежегодната международна конференция по хемометрия в 

Будапеща. 

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 

Цветомил Пламенов Войславов. 

 

 

11.03.2014 г.   Подпис: 

София 

      (проф. д-р Стефан Цаковски) 

 


