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1. Професионална реализация на дисертанта 

Анастасия Стойчева, е завършила пълния курс на Физически факултет на Софийския 
университет (СУ) „Св. Климент Охридски“, като с диплома от 17.01.1995 г. е получила 
квалификация физик (магистър по физика) със специализация метеорология. От началото 
на 1996 г. работи като специалист-физик в Биологическия факултет на СУ за около 2 
години. В Националния институт по метеорология и хидрология при БАН (НИМХ-БАН) 
постъпва през 2000 г., като физик-метеоролог в секция „Оперативни Прогнози на 
времето”, след което 15 години работи като оперативен синоптик. Паралелно се развива 
като изследовател, работейки по научни проекти на НИМХ-БАН и европейски програми. 
От 2001 година досега е асистент в НИМХ-БАН и в последните години участва в 
подготовката и провеждането на практикума по синоптичен анализ за студенти от СУ. От 
януари 2015 г. е ръководител сектор „Метеорологични прогнози“ на НИМХ-БАН. 

 

2. Актуалност на разработките в дисертационния труд 

Темата на дисертацията е много актуална, във връзка с необходимостта от развитие 
на методи за по-точно прогнозиране на мъглите, явления които могат да възпрепятстват 
човешката дейност за определени периоди от време. Приложените в разработката подходи 
и представените резултати са актуални за синоптичната практика в България, имайки 
предвид, че изследвания на мъглите в София не са публикувани от 30 години, а 
информационната среда, в която се подготвя съвременната оперативна прогноза в НИМХ 
се е развила значителното в този период.  

 
3. Познания на дисертанта по научния проблем на дисертацията 

В дисертацията са използвани 181 литературни източника, публикувани от 1896 до 
2014 г. в български и международни издания. В глава 1 силно впечатление прави 
подробния исторически преглед на развитието на познанието относно условията за 
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образуване на мъглите, в цялото многообразие на механизмите, които обуславят тяхното 
формиране. Дисертантът добре обвързва резултатите от проведените изследвания с 
адекватен анализ на процесите и с представеното в използваната научна литература. Това, 
наред с работата на Анастасия Стойчева като оперативен синоптик показва, че тя е 
запозната много добре с проблематиката и е в състояние да използва получените резултати 
в научно-приложен аспект.  

 
4. Анализ на прилаганите методи за изследване и представените резултати 

При повеждането на изследванията в дисертацията са използвани статистически 
методи, термодинамичен и синоптичен анализ. Статистическите техники включват 
дескриптивни подходи, както и методи за анализ на нестационарни редици и моделиране с 
множествена линейна регресия със структурни промени. Синоптичният опит на 
дисертанта позволява адекватно да бъде избран оригинален статистическия подход за 
изследване, който се основава на данни от 3-часови синоптични наблюдения на мъглата и 
използване на сезонна, а не месечна статистика. Поради комплекстния характер на 
механизмите за формиране и поддържане на мъглата, както и трудностите за точното им 
отчитане от оперативните числени модели, приложеният синоптичен анализ няма 
алтернатива по отношение физическото изучаване и прогноза на формирането и 
еволюцията на явлението. За работата е характерна не само аналитичност (което е 
присъщо за един синоптик), но наред с това и концептуалност по отношение на 
прилаганите изследователски подходи, представените резултати, изводи и дискусии. 

В Глава 2 е приложен оригинален подход за класифициране на мъгла по четири 
факторни променливи, които характеризират хоризонталната и вертикална видимост, 
фазата на мъглата и вятъра, като данните се вземат директно от синоптичните телеграми. В 
последния параграф се прави термодинамичен анализ, изводите от който могат да бъдат 
приложими за оперативната практика. 

Изследвайки развитието на една обстановка с продължителна мъгла, в Глава 3 се 
разглеждат вертикални профили на псевдопотенциалната температура като диагностично 
средство. Показано е, че работата с този параметър има потенциал да допринесе за 
повишаване възможностите на синоптичната практика в България, като това се прилага 
наред с традиционните у нас подходи за прогноза на мъглата. Синоптичният анализ е 
съсредоточен върху условията в приземния граничен слой, което е целесъобразно, като се 
има предвид, че мъглата е явление развиващо се в долната тропосфера. Макар и непълно, 
коментира се и динамиката във високата тропосфера, която е от съществено значение за 
настъпване на рязка смяна на синоптичната обстановка и съответно трябва да се отчита 
при прогнозата на прекъсване на продължителни периоди с мъгла. 

В глава 4 се въвежда индекс, дефиниран въз основа на разликата между 
температурите в синоптични станции София и Черни връх, който характеризира степента 
на устойчивост на въздушния слой между съответните две нива в атмосферата. За 
демонстриране на физически смисъл на индекса, се прави аналогия с честотата на Brunt-
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Väisälä за осцилацията на въздушни частици в условия на статична стабилност. 
Съществуването на такава аналогия обаче не е ясно формулирано в параграфи ІV.2 и ІV.6. 
Въз основа на проведения статистически анализ за 23-годишен период е показано, че 
мъглите се реализират при по-високи стойностите на индекса. Възприетото формално 
статистическо основание за валидността на този резултат обаче не е илюстрирано 
еднозначно на фиг. ІV.2, защото за групата “no fog” не се вижда елементът на плота 
“notch”, който се разглежда в работата. В заключението се коментира потенциалната 
прогностична стойност на въведения индекс, но за да се пристъпи към ползването му като 
оперативно средство е необходимо провеждането на по-детайлни изследвания. 

 В увода на глава 5 прави добро впечатление задълбоченият анализ на механизмите, 
управляващи формирането, развитието и разсейването на мъглите и специфичните 
ограничения за правилно отчитане на тяхното взаимодействие, което съответно води до 
трудности за издаване на точна числена прогноза. Изследванията в тази глава са насочени 
към въвеждането на данни за интегралното съдържание на водна пара в тропосферата от 
глобалните навигационни спътникови системи (ГНСС) като ново средство за диагноза на 
динамиката на мъгли с цел подобряване точността на синоптичната прогнозата. Въз основа 
на синоптичен анализ на три зимни обстановки с трайни мъгли е показано е, че методът е 
приложим за диагноза на процесите по преминаване на водна пара в течно състояние и 
обратно при мъгли в радиационен стадий, както и диагноза на адвекция на влажни и топли 
въздушни маси при мъгли от адвективно-радиационен тип. 
 

5. Научни и научно-приложни приноси 

Научните резултати от дисертационния труд могат да се разглеждат със значение в 
обогатяването на съществуващите знания, а някои от тях имат практическа приложимост в 
развитието на синоптичните методи за прогноза на времето. Те представляват оригинален 
принос на дисертанта в систематизиране на механизмите за формиране на мъгли над 
София през последните 20 години, както и обуславящите ги синоптични процеси. 
Конкретните приноси могат да се обобщят в следните групи: 

− Приложен е оригинален подход за диагноза на времеви и термодинамични 
характеристики на мъглите в София през последните двадесет години на базата 
статистическо изследване на 3-часови синоптични наблюдения. 

− Установено е, че псевдопотенциалната температура е един ефективен параметър 
при анализа на образуването, развитието и разсейването на продължителните 
мъгли в София. 

− Показано е, че предложеният индекс на устойчивост Черни връх - София разделя 
статистически ефективно мъглите в София от случаите без мъгла. 

− Използвана е съвременна технология за определяне на влажността посредством 
ГНСС, като средство при изследване динамиката на мъглата. Установено е, че 
интегрираната водна пара, получена по този начин представлява допълнителна 
диагностична информация за тази динамика. 

 

 3



6. Публикации на автора, свързани с дисертационния труд и ролята на 
дисертанта в колективните научните изследвания 

Във връзка с дисертационния труд са представени шест колективни работи. Една от тях 
е доклад на международен форум, публикуван в пълен текст в интернет, а друга е 
отпечатана в сборник от редактирани материали по европейската програма COST 722 от 
2005 г. Три са статии в реномирани специализирани български списания, като по време на 
изготвяне на рецензията две от тях са под печат. Една статия е в процес на рецензиране за 
публикуване в международно научно списание с импакт фактор.  

Пет публикации са с по един съавтор, а другата е с трима автори. Положителен 
показател за приноса на дисертанта е ролята му на водещ автор в четири работи с по един 
съавтор. Имайки предвид съществения оперативен опит на Анастасия Стойчева, очевидни 
са високата степен на самостоятелност при интерпретирането на термодинамичните и 
синоптични условия за развитие на процесите, които са обект на изследване. В 
публикуваните и представените за публикуване материали се съдържат всички резултати 
от дисертацията. Отчитайки наличието на 3 публикации в реномирани национални 
списания и една отпечатана в редактирано издание по европейската изследователска 
програма COST, препоръчителните изисквания към кандидатите за придобиване на  
образователна и научна степен „доктор” във Физически факултет на СУ ”Св. Кл. 
Охридски” могат да се считат за изпълнени по отношение на този показател. 

В приложената справка не се посочват свидетелства за отражението на трудовете по 
дисертацията в научната литература, което може да се дължи до голяма степен на това, че 
само една от представените публикации е преди 2014 г., а три от тях са в процес на 
подготовка за публикуване. Както причината, така и следствието обаче са сравнително 
слаби страни на работата. 

 
7. Автореферат 

Представеният автореферат отразява по същество и коректно основното съдържание и 
научните приноси на дисертационния труд. 

8. Въпроси, бележки и препоръки 

При представянето на резултатите показани на фиг. ІІІ.2 не се коментира това, че 
периодите на подобряване на видимостта в рамките на по-продължителни епизоди  на 
мъгла съвпадат с максимуми на псевдопотенциалната температура. Има ли някаква 
принципна причина за да не се отчита това, след като такова поведение на параметъра 
показва потенциал за използване при прогноза еволюцията на мъглата и съответно на 
видимостта? 

Относно последният принос, формулиран в дисертацията възниква въпросът, какво 
отличава подходът прилаган в Глава 5 от този в използваната работа на Lee, et al,, (2010)?  
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Стилът на писане в работата е добър, но на места текстът съдържа по-скоро 
литературни, отколкото научни изразни средства. На стр. 13 има неподходящо употребен 
предлог, който променя смисъла на извода относно възможностите за образуване на мъгла 
на изпарение. На стр. 80 неточно и неясно е формулирано статистическото условие за 
различие на медианите в двете разпределения от фиг. ІV.2. 

Направените в рецензията забележки и посочените особености на изложението не 
могат за повлияят съществено на общата положителна оценка за дисертационния труд. 

 

9.  Лични впечатления от дисертанта 

Познавам Анастасия Стойчева от 2000 г., когато започна да работи в НИМХ-БАН и 
имам преки впечатления от нейната оперативна дейност, отличаваща се с прецизност и 
непрекъсната работа за усъвършенстване. Някои от представените в дисертацията 
резултати са получени вследствие дългогодишна и целенасочена научно-приложна 
дейност по темата в рамките на изследователски проекти в НИМХ-БАН и по съответната 
европейката COST програма. 

10.  Заключение 

Представената за защита дисертация и материали за получаване на образователна и 
научна степен „доктор” показват, че работата на Анастасия Стойчева изпълнява 
изискванията на чл. 6 на ЗРАСРБ и глава 2 раздел ІІ от ППЗРАСРБ. Тя съдържа 
необходимия обем научни изследвания и коректно представени резултати от тях, като 
показва, че дисертантът е в състояние самостоятелно да провежда научни изследвания в 
областта на метеорологията.  

Във връзка с това предлагам на Уважаемото научно жури да присъди на асистент 
Анастасия Спасова Стойчева образователна и научна степен “доктор” по професионално 
направление 4.1. Физически науки (Метеорология). 

 

 

София, 11.06.2015 г. 

 

     проф. д-р Христо Георгиев Георгиев 
     Национален институт по метеорология и хидрология 
     Българска академия на науките 
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