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Запознах се с материалите по защитата, главно с автобиографията, дисертацията 

и автореферата към нея, където е поместен списъка с публикациите на Данчовски. В 

автореферата и в дисертацията липсва списък с научните и научно-приложните 

постижения на докторанта. В отговор на моето допълнително искане да се приготви и 

разпространи такъв списък ми бе изпратено нещо като резюме на ІІІ, ІV и V глави от 

дисертацията, в които е поместена същинската част на извършената работа. Впрочем, в 

увода на дисертацията и на автореферата фигурира кратък параграф, озаглавен Обща 

характеристика на научните приноси, но това в никакъв случай не е справка за 

приносите. Наблягам на този въпрос, защото такива “дребни” недоработки могат да 

развалят иначе доброто впечатление от положения труд и постигнатите резултати. 

Лично моето мнение е, че това е небрежност от страна на научния ръководител на 

докторанта. 

Научните интереси на дисертантката са главно в областта, наречена “Качество 

на атмосферния въздух”, и по-специално озона като специфичен вторичен замърсител, 

който поради силно окислителното си въздействие е сериозна опастност както за 

задравето на хората, така и за човешките конструкции и околната среда. В 

дисертацията се разглежда най-вече вредното влияние, което повишените 

концентрации на озон в приземния въздух оказват на растителността и по-специално на 

горските екосистеми. Макар и не съвсем по същия начин представени в дисертацията, 

за мен тя е посветена на решаването на две задачи. Първата от тях е оценка на нивото 

на замърсяване в две горски екосистеми – в градски условия (измервания в Борисовата 

градина) и фоново замърсяване (измервания в Плана). Заедно с това е направена 

подробна характеристика на поведението на озоновите концентрации – денонощен ход 

и връзката с други метеорологични параметри. Направени са общи изводи за разликата 

между градски и планински условия. Направените изводи са интересни и аз мисля, че 



част от приносите са свързани с това изследване. 

Втората, и за мен по-стойностната, задача, решена в дисертацията, е свързана с 

оценката на риска от повишените озонови концентрации за нормалното развитие на 

горските видове (обобщени като широколистни и иглолистни). В резултат на 

подробния и критичен обзор на методите и подходите за оценка на този риск, направен 

във втори и трети параграф на въведението, дисертантът заключава, че потоковия 

подход е много по-коректен от акумулативния, поради това, че се старае да определи 

доколко устицата на листата са в състояние да поглъщат озон при различни 

метеорологични условия. Разглеждайки подробно този подход, той обръща сериозно 

внимание на влагата в почвата като критичен фактор за тази поглъщателна способност. 

За по-правилна оценка на този фактор дипломантът създава сравнително прост 

параметричен модел на т.нар. потенциал на водата в почвата (SWP), чрез който 

количествено оценява достъпната за растенията вода. Конструираният модел определено е 

новост и съществен научен принос, който позволява преоценка на риска от озоново 

замърсяване за различните горски видове. Такива оценки (и по двата подхода) Данчовски 

прави в последната глава на дисертацията си и аз високо оценявам представените 

резултати, както и произтичащите от тях изводи. 

За мен научните и научно-приложните приноси, отразени в дисертацията, са 

сериозни и удовлетворяват изискванията на Физическия факултет на СУ за една 

докторска дисертация. Същото може да се каже и за публикациите по дисертацията – 9 

статии в научни списания, от които 2 в International Journal of Remote Sensing, списаниe 

със сериозен импакт-фактор, 3 статии в Българското геофизично списание и три в 

Доклади на БАН. Нямам сведения за участие в научни конференции и цитирания. 

Въз основа на всичко това оценявам високо научно-изследователската дейност 

на Венцислав Цветанов Данчовски, отразени в докторската му дисертация, и твърдо 

съм убеден, че тя напълно удовлетворява изискванията на Закона за присъждане на 

научната степен “доктор”. С това становище аз подкрепям избора му. 
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