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Актуалност на работата.  
Изучаването на тропосферния озон се радва на засилен научен интерес от 50-те години на 
миналия век. Причините за това е, че той е силен оксидант, което обуславя неговото 
директно влияние върху екосистемите и човешкото здраве.  

Озонът също така е и парников газ, което пък обуславя неговото влияние върху 
промените в климата, и оттам индиректното му влияние върху екосистемите и човешкото 
здраве.  

От друга страна процесите на генерация на озона съществено се влияят от редица 
параметри на околната среда и това обуславя интересът към изследванията на 
тропосферният озон в паралелни екосистеми.  

Ето защо разкриването и интерпретирането на процесите на взаимно влияние на 
озона и многообразието от условия на околната средата е от голяма важност и е без 
съмнение актуално.  

Фактът, че у нас експерименталните изследвания на тропосферния озон са 
сравнително ограничени по обем, в сравнение, например, с изследвания провеждани по 
метода на численото моделиране, допълнително увеличава актуалността на настоящия 
дисертационен труд. 
 
Познаване на състоянието на проблема.  
Литературната справка към дисертацията съдържа135 заглавия на работи посветени както на 
процесите на формиране на тропосферния озон, така и на оценките на неговото въздействие 
върху екосистемите.  

Първа глава на дисертацията е по същество обзорна. В нея се излагат: 
- съвременните представи и схеми описващи произхода на тропосферния озон и 

неговите въздействия, върху екосистемите и  
- описание на проведените до този момент експериментални и статистически 

изследвания на тропосферния озон в България;  
- методите за оценка на риска от озоново увреждане;  
- сведения за поведението на водата в почвата, основно засягащи нейния потенциал и 

моделирането му. 
Впечатлението е, че дисертантът познава много добре, по някои въпроси детайлно, 

съвременното състояние на изследваните от него проблеми и че творчески е оценил 
използваните литературни източници.  

Пропуск във обзора е игнорирането на резултатите от числено моделиране нивата на 
тропосферния озон. Световната литература по въпроса е необятна, но дори и у нас има 
проведени достатъчно много изследвания, проведени със средствата на численото 



моделиране. Една евентуална съпоставка на някои от тези резултати с резултатите на 
дисертанта би увеличила тежестта на настоящия труд.  
 
Методики на изследване и достоверност на получените резултати.  
Използваните в дисертацията методи са базирани на физическата интерпретация на 
процесите и явленията, касаещи поведението на потенциала на водата в почвата и 
динамиката в приземната озонова концентрация. За количествени оценки на качествено 
обяснените зависимости между озона и параметрите на средата са използвани статистически 
подходи. Оценките на риска от увреждане са правени на базата на утвърдени методики, 
базирани на мащабни биологични и статистически изследвания. 

Експерименталния материал на който е базиран дисертационния труд са паралелните 
измервания на O3 и метеорологичните параметри в сравнително близко разположени (23-4 
km) типично градска (София –начало на измерванията средата на април 2007) и 
слабоурбанизирана - планинска (Плана-измерванията стартират в началото на май 2007 ) 
станция. Това дава възможност за изследване и сравняване на сложната динамика в 
поведението на озона, породена от специфичните микроклиматични особености в две 
различни среди – град/горска местност. Използването на данни от автоматични станции е 
позволило да се генерира набор от данни с висока времева разделителна способност, които 
отразяват сложните химични взаимодействия и обменни процеси (резултат и от 
взаимодействия на процеси с различен времеви мащаб), които са причина за бурното 
изменение на O3 концентрация в градски условия. Данните улавят и особеностите във 
влиянието на градския автомобилен трафик, които също са една от причините за кратките 
епизоди с повишена или понижена озонова концентрация.  

Така използваните бази данни действително позволяват да се анализират и съпоставят 
поведението на приземния озон, произтичащи от микроклиматичните особености в градски 
и планински условия и да се оцени въздействието му върху горските екосистеми,. 

Глава 3 на дисертацията е изцяло посветена на проверката на един модел на водния 
потенциал на почвата. Проверката и верификацията на методиката е извършена в два 
различни полигона, с различни микроклиматични характеристики. Направен е изводът, че 
цялостното поведение на модела е повече от задоволително. Той успешно възпроизвежда 
измерената динамика на изследваната величина. Показано е, че минималните различия 
между моделните и измерени стойности не водят до преекспониране на риска от озоново 
увреждане, което пък е гаранция за достоверността на резултатите, изложени в Глава 5. 

В Глава 4 са приложени стандартни статистически подходи, така, че направените в 
нея изводи за връзката на приземните озонови концентрации с различни метеоелементи не 
будят съмнение. 

Глава 5 разглежда риска от озоново увреждане за горските екосистеми в България. За 
оценка на риска са използвани няколко различни, международно признати метода, така че 
приведените в главата оценки и направените на тяхна основа изводи също са , според мен, 
достоверни.  
 
Научни и научно-приложни приноси.  
Настоящата работа предлага паралелно изследване на поведението на тропосферния озон и 
метеорологичните параметри в градски и планински район. Нейната научна и научно-
приложна стойност дисертантът резюмира по следния начин:  

В глава трета е решен проблемът с количественото оценяване на достъпната за 
растенията вода посредством моделиране на потенциала на водата в почвата (SWP) и 
ограниченията (показани във втора част на глава пета), които произтичат от неговите 
стойности върху газообмена през устицата на листата. Правят се изводи за общото 
поведение на тази величина на базата на други почвени характеристики с качествен анализ 



на физическите процеси, имащи отношение към динамиката на SWP. Подробно са 
анализирани главните причини за изменението на изследваният параметър, специално 
внимание е отделено на моделирането на тоталното изпарение (ЕТ). Показани са основните 
трудности при получаването на последното, свързани с коректното пресъздаване на пълният 
радиационен баланс, като е потвърдена доминиращата му роля в ЕТ. Във втората част на 
трета глава е пресъздадено поведението на SWP посредством прост параметричен модел, 
съчетаващ баланса на вода в почвата с вида на характеристичната крива. Конструираният 
модел, със своята простота е новост за България и той може успешно да бъде прилаган при 
оценки на риска от засушаване и пожари. В края на главата е показано, че прилагането на 
предложеният модел е удачно и на крие опасност от изкуствено завишаване на оценките на 
риска от озоново увреждане съгласно утвърдената методика на усвоената доза (изложена в 
глава пета).  

В четвърта глава са анализирани годишните и сезонните особености на озоновата 
концентрация), които се обвързват с поведението на съответните метеорологични параметри 
посредством физичните процеси, отговорни за динамиката на О3. Количествени оценки на 
тези връзки са дадени в част втора на въпросната глава, като е подчертана силната 
зависимост на О3 в градската от относителната влажност. В трета част е изследван 
денонощният ход на О3. Влиянието на местните процеси и по-специално развитието на 
Атмосферния Граничен Слой (АГС) и автомобилният трафик върху нивата на О3 в София 
също са коментирани. Показано е, че поведението на приземният озон в Плана е типично за 
фонова станция и е изказано твърдението, че стойностите могат да бъдат използвани като 
представителни за нивата на изследвания замърсител за тази надморска височина.  

В пета глава са представени получените оценки за риска от озоново увреждане на 
горските екосистеми, базирани на най-съвременните подходи (използващи експозицията – 
част първа и отчитащи усвоеният озон – част втора). Показана е необходимостта от корекция 
на озоновата концентрация и приносът и в оценките на риска (първа и втора част). 
Подчертани са преимуществата на потоковите оценки при правилното оценяване на 
озоновите ефекти върху растителността, особено в рестриктивни условия (част втора), а 
също и нуждата от правилен подбор на периодите на експозиция (част първа) и акумулация 
(част втора). Независимо от избраният подход получените стойности се съгласуват с 
получените от други широко използвани модели, като потвърждават съществуването на 
реална опасност за горските екосистеми в страната.  

Аз приемем приносите в дисертационния труд, така както те са формулирани от 
дисертанта. Като цяло приносите на настоящия дисертационен труд могат да бъдат 
определени като потвърждаване на известни и получаване на нови факти относно 
връзката на динамиката на озоновите нива с локалните метеорологични параметри и 
динамиката на АГС, както и относно влиянието на приземния озон върху горски екосистеми. 

Предлаганата в работа методика за оценка на риска за горските екосистеми от 
озоново замърсяване има несъмнен потенциал за практическо приложение – тя може да бъде 
прилагана при формулиране на политики и стратегии за превенция и смекчаване на ефектите 
от озоновото замърсяване. 
 
Личен принос на дисертанта.  
Свързаните с дисертацията публикации са общо девет, всичките дело на големи авторски 
колективи. В една от публикациите дисертантът е първи автор. По тази причина е трудно да 
се прецени в каква степен приносите в дисертацията са лично дело на Венцислав Данчовски.  

 
Публикации по дисертационния труд.  
Дисертантът представя общо девет публикации по темата на дисертационния труд. Три от 
тях са в доклади БАН, две са в достатъчно престижното списание International Journal of 



Remote Sensing, което има импакт-фактор около 1.1 – 1.2. Останалите са в български 
издания.  

Може да се твърди, че работата на дисертанта е добре представена в 
специализираната литература.  

Дисертантът не е представил данни за евентуални цитирания. Във “Web of Science” 
може да се открие едно цитиране (без автоцитатите).  
 
Автореферат.  
Представеният автореферат отразява коректно основното съдържание и научните приноси 
на дисертационния труд.  
 
Забележки.  
Като цяло дисертационният труд оставя впечатлението, че е писан донякъде небрежно, или 
може би набързо. Текстът не е достатъчно грижливо редактиран. 

Имам и една забележка по същество. В Глава 4 е направен изводът, че е поведението 
на приземният озон в Плана е типично за фонова станция и е изказано твърдението, че 
стойностите могат да бъдат използвани като представителни за нивата на изследвания 
замърсител за тази надморска височина. Смятам, че това твърдение е пресилено – вероятно 
Плана може да се разглежда като типична фонова станция, но от тук не следва, че 
измерените там стойности на озоновите концентрации са представителни за всички точки с 
такава надморска височина. Ясно е, че озоновият фон има хоризонтални нееднородности, 
зависещи от много повече фактори, а не само от надморската височина.  

По тази причина не приемам и твърдението, че оценките на риска от озоново 
увреждане на горските екосистеми (изложени в глава 5) могат да се приемат за 
представителни за територията на България.  
 
Заключение.  
Дисертацията ни представя едно изследване в което несъмнено е вложен много труд и са 
получени съществени резултати. Тя говори и за много добрата професионална подготовка на 
нейния автор. Може да се твърди, че дисертацията напълно отговаря на изискванията към 
такъв труд. Ето защо, без никакви резерви, препоръчвам на уважаемото научно жури да 
присъди на Венцислав Цветанов Данчовски образователната и научна степен “доктор”.  
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