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Настоящата рецензия е изготвена на основание на Решение на Факултетния съвет на 
Физическия Факултет (ФизФ) на СУ “Климент Охридски” (Протокол №1/20.01.2015 г.), 
Заповед на Ректора на СУ № РД 38-64 /26.01.2015 г. и решение на научното жури от първото 
му заседание, състояло се на 04.02.2015 г. Тя е съобразена с изискванията на Закона за 
развитие на академичния състав в Република България и Правилника за неговото 
приложение.  

 
І. Представяне на кандидата 

Владимир Петров Иванов е роден на 09/09/1979 г. През 1998 г. става студент във 
Физическия Факултет на СУ “Климент Охридски”р където през 2003 г. завършва 
магистратура със специалност “метеорология”. От 2009 г. е на работа в Националния 
институт по геофизика, геодезия и география на БАН, отначало като специалист, а 
понастоящем асистент. Той е компютърно грамотен и има опит в работа с различни 
статистически и метеорологични модели. 

 
ІІ. Същностна част на рецензията 

Обработката на метеорологични данни винаги е била и ще продължава да бъде 
актуална. Същността на дисертацията е прилагането към редици от метеорологични данни на 
статистически метод – метода на съответствията (Correspondence Analysis), който никога 
досега не е използван в метеорологията. В дисертацията той е приложен за решаване на 
няколко задачи, а именно: 

1. оценка и райониране на физиологичните рискове от студовете в България, 
2. оценка и райониране на физиологичните рискове от горещините в България,  
3. анализ на структурните климатични връзки в разпределението на различните 

атмосферни явления в България и 
4. представяне на алтернатива на розата на вятъра за представяне и интерпретация 

на данните за вятъра. 
И четирите задачи са актуални в смисъл на полезност на получените резултати като за 

практиката, така и за хвърляне на светлина на класическите резултати от малко по-друг ъгъл.  
Дисертантът познава достатъчно добре състоянието на решаваните проблеми и 

различните индекси, използвани за оценка на степента на комфорт при застудявания и при 
горещини. Той е добре запознат и с разработките, свързани с използвания статистически 
метод. Това става ясно при интерпретацията на получените резултати. Тук трябва да 
отбележа един факт, който силно затруднява читателя на дисертацията – понеже описанието 
на използвания метод е дадено в приложение, а при интерпретациите в същинската част на 

 



дисертацията се използват термини, специфични за метода, е необходим доста труд, за да се 
разбере смисъла на направените заключения. Трябва първо да се чете Приложение А с 
описанието на метода, което най-общо казано е написано доста формално математически без 
ясна интерпретация на различните компоненти, и след това да се четат отделните глави на 
дисертацията, които описват решаването на 4-те задачи. 

Трудно е да се каже, че избраната методика на изследване съответства на поставената 
цел и задачи на дисертационния труд, но както вече бе споменато, резултатите са интересни 
с това, че за първи път тя се прилага върху данни от метеорологични измервания и 
наблюдения. 

За разлика от дисертанта, в тази рецензия ще започна с кратка характеристика на 
използваната статистическа техника. Анализът на съответствията е метод за изследване на 
връзките между два набора от категорийни (прекъснати) данни. Той работи върху т.нар. 
честотни таблици – матрици, чиито елементи са честотите на едновременно наблюдавани 
събития от съответните класове на двата фактора – редове и колони на таблицата. 
Математически, това е метод за разлагане на χ2-статистиката, изчислена по определен начин 
и интерпретирана като мярка за различие между редовете и колоните на таблицата, на 
компоненти, които да максимализират “разстоянието”. В този смисъл, методът на анализ на 
съответствията е подобен на метода на главните компоненти или факторния анализ, 
приложими при непрекъснати променливи. В последните се извършва оптимална 
декомпозиция на матрицата от дисперсиите (или корелационните коефициенти), които по 
своята същност също са мерки за различие или близост на изследваните процеси. Той може 
също да се разглежда като техника за подреждане на неподредени данни. 

Доколкото изходен материал за метода са категорийни променливи, основен момент в 
решаваните в дисертацията задачи е превръщането на непрекъснатите променливи в 
прекъснати с въвеждане на класове, дефинирани в други разработки или на основата на 
физични съображения. Следва изчисляване на честотите на съвместно осъществяване на 
категориите на двата фактора и построяване на честотната матрица. Няма да се спирам на по-
нататъшните операции, които са описани в редица публикации (статии, книги и 
справочници), още повече, че те са заложени в няколко софтуерни пакета. Никъде в 
дисертацията, обаче, не се споменава какъв статистически пакет е използван или, ако не, да 
се спомене, че авторът сам е разработил съответна програма или програми. 

При решаването на четирите си задачи дисертантът е използвал различни данни за 
България, изтеглени от National Climatic Data Center на Съединените щати, така че може да 
считаме изходния материал за достоверен. Периодите са достатъчно дълги. Количеството и 
разположението на станциите добре характеризира пространствената изменчивост на 
съответните характеристики и покрива достатъчно добре района на България. Използваните 
в първите две глави индекси, характеризиращи човешките усещания при студове и 
горещини, са световно установени и използвани в оперативната прогностична практика, 
включително и у нас. Комбинирането на наблюдаваните метеорологични явления в третата 
глава е направено достатъчно компетентно и е физически (а и статистически) оправдано. По 
този начин, използваните в дисертацията данни без съмнение са надеждна основа за 
проведените статистически обработки и анализи.  

Научните и научно-приложните приноси, са изведени в автореферата на дисертацията 
и по същество описват накратко резултатите от четирите глави на дисертацията. Ще ги 
опиша накратко: 

Глава 1. Направен е анализ на риска от измръзване за 31 станции на територията на 
България. Станциите формират първия фактор в анализа. Като втори фактор е използван 
разбитият по подходящ начин (от литературата) на класове индекс, наречен New Windchill 
Temperature, който по подходящ начин комбинира данните за температурата и скоростта на 
вятъра. След предварителния анализ, за по-нататъшна обработка са избрани зимните месеци, 
а станциите са разбити на две групи – планински и непланински, в които се осъществяват 
различен брой от класовете на индекса. При малка честота в даден клас данните се 

 



обединяват със съседния клас и се формира нов клас на индекса. В резултат на анализа на 
обобщаващия графичен резултат от метода на съответствията – т.нар. биплот, авторът 
разделя непланинската територия на страната на райони, в които рискът от измръзване е 
различен. Анализът на биплота на планинските станции показва, че опасността от 
измръзване най-общо расте с надморската им височина. 

Глава 2. Авторът предлага подобен на първа глава анализ на риска от топлинен стрес 
за територията на България. Отново станциите формират класовете на първия фактор, а като 
втори фактор е използван съответно дискретизирания Heat Index – подходяща комбинация от 
темепературата и влажността на въздуха. (Тук имам въпрос към дисертанта: Защо е 
пренебрегнат вятъра, който намалява усещането за горещина?). Резултатите от анализа 
показват, че потенциален риск от топлинен стрес в България се наблюдава само в 
непланинските станции и в дните по време на топлия период. Рискът е по-малък от средния 
близо до западната и източната граници на България. В останалите части рискът расте от юг 
на север, като по-рискови са станциите по поречието на река Дунав и в централна северна 
България. В тази глава е направен и анализ на топлинните вълни през избрания период 
(2003-2012 г.), който показва, че те са сравнително редки събития в България - само 4 за 
периода, които се проявяват в различни станции и с различна продължителност. Интересното 
тук е, че продължителната и интензивна топлинна вълна в Европа през 2003 г., довела до 
много смъртни случаи, у нас не се проявява. 

Глава 3. Посветена е на разкриването на структурните връзки и разликите между 
единадесет главни метеорологични станции в България и атмосферните явления 
наблюдавани в тях. Отново първият фактор са станциите, а като втори фактор са явленията. 
При предварителния анализ за по голяма яснота авторът е въвел класове от подходящи 
комбинации от явления, което е физически и статистически оправдано. Биплотът на 
резултатите позволява свързване на положението на станциите с разпределение на 
категориите явления в тях, както и с географското разпределение на вероятността за 
сбъдване на даден клас/класове явления. 

Глава 4. Анализът на съответствията е приложен към данни за вятъра в София и Варна 
и биплотът от класифицираните посока и скорост на вятъра е предложен като алтернатива на 
класическата двукомпонентна роза на вятъра. Иванов прави извода, че в сравнение с 
класическата розата на вятъра, биплотът на анализа на съответствията представя по-
ефективно макар и по-необичайно режима на вятъра в съответните пунктове. 

И в четирите глави изследванията са проведени по метода на анализ на 
съответствията, подход, който до сега не е прилаган за статистически анализ на 
метеорологични данни. В този смисъл работата е оригинална и пионерска.  

Като цяло, получените в дисертацията резултати могат да бъдат определени като 
използване на нови методи на изследване, обогатяване на съществуващите знания и 
получаване на нови знания с приложение в практиката. 

Приемем приносите в дисертационния труд, така както те са формулирани от 
дисертанта.  

Авторът представя четири публикации на английски език по четирите глави на 
дисертацията си. Две от статиите са публикувани в Доклади на БАН, една е приета за 
публикуване в Българско геофизично списание (представена е съответната служебна бележка 
от редакцията). Последната статия от списъка (по 4-та глава) ще бъде публикувана, но не 
указано къде и липсва служебна бележка от редакцията. Тя не е представена и като текст в 
документите по защитата.  

За нито една от трите публикувани статии не са представени данни за цитиране, което 
е лесно обяснимо предвид скорошното публикуване и използвания нетрадиционен метод на 
анализ. Считам, че работата на Иванов е представена достатъчно добре в научната 
литература. 

Излезлите статии са с 2-ма автори - дисертанта и научния му ръководител доц. д-р Ст. 
Евтимов. Трудно може от това да се прецени личният принос на Иванов, но предполагам, че 

 



 

идеите са на Евтимов, обработката на данните – на дисертанта, а и двамата са участвали в 
анализа на резултатите. За мен личният принос на Вл. Иванов е значителен. 

Авторефератът е приготвен съгласно с изискванията и отразява достатъчно адекватно 
основните положения и приносите на дисертационния труд. 
 

ІІІ. Мнения, препоръки и бележки 

Вече споменах основното ми възражение по структурата на дисертацията. 
Нормалната структура е: увод (актуалност) – метод на изследване – описание на 
използваните данни – същинска чест – заключение (и евентуално приложения). Тук методът 
на съответствията е изведен в приложение А, като е представен твърде формално. Доколкото 
в решаването на различните задачи се използват различни набори данни, тяхното описание 
нормално е представено в същинската част на дисертацията.  

Работата е написана доста небрежно или поне не е направена внимателна редакция за 
коригиране на правописните грешки. Използват се чуждици като “рекордиране”, 
“експониране” и др. при наличие на съответни български термини. Съвсем ненужно се 
цитира някакво решение на Научния съвет на БАН ?????, касаещо правилното изписване на 
имената на станциите на латиница. В автореферата липсва фиг. 3.2, макар да се цитира в 
текста. 

Личните ми впечатления от дисертанта са от няколко години. Като цяло той не е 
много общителен, но е много трудолюбив, което е важно положително качество за човек 
поел по трудния път на науката. 
 

Заключение 

В дисертационния труд е представено решаването на четири задачи по обработка и 
анализ на редици от метеорологични данни, проведено с използването на нов за колегията 
метод. Очевидно от дисертанта е положен много труд, първо за изучаване на възможнастите 
на метода и анализа на резултатите от него, за предварителната подготовка на данните, за 
обработката и интерпретацията. В резултат са получени съществени и оригинални резултати, 
което говори за добрата професионална подготовка на Иванов.  

За мен дисертацията отговаря на изискванията към такъв труд. Ето защо препоръчвам 
на уважаемото научно жури да присъди на Владимир Петров Иванов образователната и 
научна степен “доктор”.  

 
 
 

Дата:      РЕЦЕНЗЕНТ: 
23.04.2015 
 
        /проф. дн Димитър Сираков/ 
 
 


