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присъждане  на  образователната  и  научна  степен  „доктор” по  професионално 
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Охридски” Венцислав Цветанов Данчовски.

Представените ми документи по защитата отговарят напълно на изисквания на 
ЗРАСРБ,  на  Правилника  за  прилагане  на  ЗРАСРБ  на  Министерския  съвет  на 
Република България и на Правилника за условията и реда за придобиване на научни 
степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”, което ми 
даде основание да рецензирам дисертационния труд.

1. Обща характеристика на дисертационния труд

Представеният ми за рецензиране дисертационен труд по вид, обем и съдържание 
съответства на специфичните изисквания на първичното звено в което е изготвен. 
Общият  му  обем  е  103  страници.  В  библиографската  справка  са  посочени  135 
заглавия,  85  от  които  са  публикувани  след  2000  год.  Това  показва  много  добро 
познаване от страна на докторанта на актуалното състояние на научните изследвания 
свързани с темата на дисертацията. 

Авторефератът правилно отразява съдържанието на дисертационния труд.
Основните  задачи  на  научните  изследвания  на  докторанта  могат  да  бъдат 

формулирани както следва:
➢ Обработка  и  анализ  на  данни  за  концентрацията  на  приземния  озон  и  на 

метеорологични елементи, измерени в двете озонометрични станции на катедрата в 
София и Плана за периода 2007 – 2011 години;

➢ Изследване  на  зависимостта  на  концентрацията  на  приземния  озон  от 
метеорологичните елементи и динамиката на атмосферния граничен слой;

➢ Сравнително изследване на измененията в концентрациите на приземния озон в 
двете  станции,  целящо  идентифициране  на  основните  фактори,  отговорни  за 
вариациите на озоновите концентрации;

➢ Конструиране и верифициране на модел за потенциала на водата в почвата;
➢ Оценяване на риска от озоново увреждане на горските масиви в двете станции.



Отличителна  черта  на  проведените  научни  изследвания  е  техния 
интердисциплинарен характер. За провеждането на научните изследвания, залегнали 
в  дисертационния  труд  са  необходими  не  само  задълбочени  знания  от  различни 
дялове на физиката, но и познания в областта на химията, биологията, екологията. 
Именно  такъв  тип  интердисциплинарни  изследвания  дават  нови  и  по-широки 
възможности  за  изучаване  на  изключително  сложните  нелинейни  обратни  връзки 
между  отделните  компоненти  на  екологичната  система,  водещи  до  промяна  в 
концентрацията  на  тропосферния  озон  и  неговото  вредно  влияние  върху 
екосистемите. Коректно обяснение на тези процеси не е възможно само в рамките на 
една  от  споменатите  по-горе  науки.  Още  повече,  за  територията  на  България  до 
момента  липсват  или  са  недостатъчни  прецизни  измервания  на  редица 
характеристики на околната среда и в дисертационния труд са използвани данни за 
тях от изследвания в други европейски страни. За разрешаване на тези проблеми, в 
дисертационния  труд е  отделено особено  внимание при изследването на  връзките 
между измерваните физични характеристики на атмосферния въздух, концентрацията 
на приземния озон и развитието на горските екосистеми. По този начин, достигането 
на  крайната  цел  на  дисертацията,  а  именно  оценката  на  риска  от  увреждане  на 
горските  екосистеми в  София и Плана,  е  осъществено преди всичко  на базата  на 
използване  на  измерените  в  двете  станции  метеорологични  елементи,  които  са  в 
основата на конструирания параметричен модел за потенциала на водата в почвата. 

2. Актуалност на темата

Повишен  интерес  на  учените  към  изследванията  на  атмосферния  озон  се 
наблюдава от средата на 20-ти век и е свързан с установяването както на вредното, така 
и  с  полезното  влияние  на  озона  върху  живота  на  Земята.  От една  страна,  озонът 
поглъща част от слънчевада радиация,  от друга страна е парников газ,  а  от трета 
страна е силен окислител. Изследванията на атмосферния озон се провеждат в три 
направления,  засягащи  тоталната  му  концентрация  в  атмосферата,  стратосферния 
озон и приземния озон. Докато преди около 20 години по-голямата част от усилията 
на  учените  бяха  насочени  към  изследването  на  динамиката  и  образуването  на 
стратосферния  озон,  свързани  с  т.  нар.  „озонова  дупка“,  то  днес  все  по-голямо 
внимание  се  обръща  на  тропосферния  озон  и  вредното  му  влияние  върху 
екосистемите. Тази тенденция е видна и в България, където освен провеждането на 
изследвания на тропосферния озон от катедра „Метеорология и геофизика“, с тази 
проблематика  се  занимават  и  специалисти  на  НИМХ,  НИГГГ  и  НАСЕМ.  През 
последните години със съвместни усилия е създадена система за прогнозиране нивата 
на  тропосферния  озон  в  България,  която  е  базирана  основно  на  използването  на 
числени модели. За верификацията на моделните резултати са необходими данни от 
преки измервания на озоновите концентрации и на метеоелементите. Актуалността на 
темата на дисертационния труд е свързана и с все по-високите изисквания за контрол 
на качеството на атмосферния въздух.

3. Основни научни и научно-приложни приноси

Основните научни приноси в дисертационния труд на В. Данчовски могат да се 
обобщят в следните направления:

➢ Изследване на измененията на концентрациите на приземния озон причинени 
от специфичните микроклиматични особености в градски и планински условия;

➢ Установяване на статистически връзки между измененията на концентрацията 
на озона и физическите характеристики на атмосферния въздух;
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➢ Провеждане  на  сравнително  изследване  на  вариациите  на  озона  в  София  и 
Плана,  в  резултат  на  което  е  доказано,  че  озонометричната  станция  в  Плана  има 
всички  качества  за  да  бъде  използвана  като  фонова  станция,  представителна  за 
планинските и полупланински райони на България;

➢ Конструиране и верификация на параметричен модел за налягането на водата в 
почвата;

➢ Оценка на риска от озоново увреждане на горски екосистеми, като за целта са 
определени редица широко използвани в практиката индекси, базирани както на риска 
от озоновата експозиция, така и на най-съвременните потокови оценки. Показана е 
реалната опасност от озоново увреждане на горските масиви в България.

Характерът  на  научните  приноси  на  дисертационния  труд,  най-общо  казано  е 
потвърждаване  на  съществуващи  и  установяване  на  нови  закономерности  в 
поведението  на  приземния  озон.  Значимостта  на  научните  приноси  за  науката  и 
практиката е безспорна. Създаденият модел за потенциала на водата в почвата, който 
е  новост  за  България,  може  да  се  използва  за  оценка  на  тази  характеристика  в 
метеорологични станции в които той не се измерва и да бъде използван за определяне 
риска от озоново увреждане, а също така и на рисковете от засушаване и възникване 
на  пожари  на  територията  на  цяла  България.  Това  би  довело  до  намаляване  на 
икономическите загуби чрез предприемане на адекватни превантивни мерки от страна 
на отговорните институции. Резултатите от дисертационния труд са и от голяма полза 
и за подобряването на числените прогнози на концентрацията на тропосферния озон, 
които  могат  да  бъдат  опасни не  само за  горските  екосистеми,  а  и  за  здравето на 
населението.

4. Научни публикации по темата на дисертацията

Резултати  от  научните  изследвания,  свързани  с  темата  на  дисертацията  на  В. 
Данчовски  са  публикувани  в  9  научни  статии.  Две  от  тях  са  в  реномирани 
международни списания с импакт-фактор (International Journal of Remote Sensing), 3 в 
реномирани  национални  списания  с  импакт-фактор  (Comptes  rendus  de  l'Académie 
bulgare  des  Sciences), 3  в реномирани национални списания (Bulgarian Geophysical 
Journal) и една статия е в международно списание с ISSN. Отчитайки факта, че двете 
публикации в реномирани международни списания с импакт-фактор са базирани на 
експериментални резултати получени в България,  то В.  Данчовски има 6 статии в 
реномирани списания, което е 3 пъти повече от изискванията за броя на статиите, 
залегнали  в  Препоръчителните  изисквания  към  кандидатите  за  придобиване  на 
научните степени и заемане на академичните длъжности във Физическия факултет на 
СУ „Св. Климент Охридски“. В една от публикациите В. Данчовски е водещ автор. 
Всички публикации са в съавторство с научния ръководител на докторанта. Средният 
брой на съавторите на докторанта в научните публикации е 6. Научният ръководител 
на  докторанта  потвърди,  че  във  всичките  им  съвместни  публикации  приносът  на 
докторанта е съществен и равностоен на останалите съавтори. В интернет-базираната 
база данни ISI Web of Knowledge са видни 5 от публикациите на В. Данчовски, които 
имат един независим цитат. Причините за малкия брой цитати са: от една страна - 
статиите са публикувани наскоро - през втората половина на 2010 и 2011 години; от 
друга страна – областта на темата на дисертационния труд е сравнително нова и по 
нея работят тесен кръг от специалисти, както в България, така и в чужбина. Резултати 
от дисертационния труд са докладвани на научни семинари на катедра „Метеорология 
и геофизика“ и на Meetings in Physics 2011.

Хирш индексът (h-индекс) на докторанта според ISI Web of Knowledge е h=1.
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5. Критични бележки

Нямам съществени критични бележки към съдържанието на дисертационния труд 
на  В. Данчовски.  Имам  няколко  забележки,  касаещи  структурата  и  техническото 
оформление на дисертационния труд. Глава 1 е озаглавена „Въведение“ и е с обем над 
40  страници.  Редно  е  било  първият  параграф на  тази  глава  да  бъде  отделен  като 
„Увод“,  каквото  е  и  неговото  съдържание.  Отново  в  Глава  1,  наред  с  обзора  на 
резултати  от  изследвания  на  други  автори  са  включени  и  основни  моменти  от 
конструирания от докторанта параметричен модел за потенциала на водата в почвата. 
Това от една страна затруднява анализа на особеностите на споменатия модел, а от 
друга  –  води  до  подценяване  на  приноса  на  дисертанта  при  конструирането  на 
модела, доколкото подходящото използване на макар и известни вече закономерности, 
правилният  подбор  на  множеството  параметри  и  съобразяването  с  локалните 
особености  на  разглеждания  район,  по  същество  представлява  създаване  на  нов 
модел.  Големият  обем на  Глава  1,  контрастира  с  този  на  Глава  2,  който е  само 3 
страници.  Несъвсем  удачен  е  и  начина  на  представяне  на  научните  приноси  на 
дисертационния труд. Докторантът е включил в последните 3 глави на дисертацията 
параграфи „Изводи“, в които се е опитал да обобщи оригиналните си резултати, а в 
заключението е синтезирал накратко основните резултати на дисертационния труд. 
Според  мен,  по-доброто  решение  е  било  в  заключението  подробно  и  ясно  да  се 
изложат  научните  приноси  на  проведените  изследвания  и  да  се  обоснове  тяхната 
оригиналност.

Последната  ми  забележка  е  по  отношение  на  правописа  –  голям  е  броят  на 
случаите в текста на неправилно използване на пълен и кратък член за мъжки род,  
единствено число. Обаче, абстрахирайки се от неудобството при четенето на текста, 
тази  повтаряща  се  правописна  грешка  дава  ясно  доказателство,  че  работата  по 
написването на дисертационния труд е изцяло лично дело на В. Данчовски.

6. Лични впечатления

Познавам  Венцислав  Данчовски  от  времето,  когато  той  бе  студент  във 
Физическия факултет на СУ. Присъствал съм на защитата на дипломната му работа и 
на семинар на катедра „Метеорология и геофизика“, на който той представи резултати 
по темата на дисертацията си. Имам отлични впечатления от неговите представяния и 
най-вече  от  умението  му  по  разбираем  начин  да  изложи  пред  присъстващите 
получените при научните изследвания резултати. Уверен съм, че след назначаването 
през юни 2012 год. на В. Данчовски на академичната длъжност асистент към катедра 
„Метеорология  и  геофизика“,  той  ще  продължи  своята  активна  научно-
изследователска дейност,  а  през новата учебна година успешно ще се включи и в 
преподавателската дейност на катедрата.

7. Общо заключение

Отчитайки всички факти, посочени в тази рецензия и в предоставените ми за 
рецензиране материали, считам, че дисертационният труд на В. Данчовски съдържа 
научни  и  научноприложни  резултати,  които  представляват  оригинален  принос  в 
науката  и  напълно  отговаря  на  изискванията  на  чл.  27  от  ЗРАСРБ,  на  чл.  66  от 
Правилника  за  условията  и  реда  за  придобиване  на  научни степени и  заемане  на 
академични  длъжности  в  СУ  „Св.  Климент  Охридски”  и  на  Препоръчителните 
изисквания  към  кандидатите  за  придобиване  на  научните  степени  и  заемане  на 
академичните длъжности във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. 
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Убеден  съм,  че  В.  Данчовски  притежава  задълбочени  теоретични  знания  и 
способности за самостоятелни научни изследвания. Всичко това ми дава основание да 
дам  положителна оценка на дисертационния труд на докторанта и да предложа  на 
уважаемото  научно  жури  да присъди  на  Венцислав  Цветанов  Данчовски 
образователната  и  научна  степен  „доктор” в  професионално  направление  4.1. 
„Физически науки", научна специалност "Метеорология".

29.09.2012г. Рецензент:        
/доц. д-р Н. Рачев/
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