
СТАНОВИЩЕ

oт проф. дфн. Евгени Донев
за дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

по научна специалност „метеорология“ 01.04.11,  направление 4.4 „Науки за Земята”
на тема „Тропосферен озон в град и планина - сравнително изследване в Плана и София” на

Венцислав Цветанов Данчовски,
катедра Метеорология и Геофизика, Физически факултет, СУ „Св. Климент Охридски”

Кратки биографични данни:
Венцислав Данчовски се дипломира с отличен успех като магистър през 2008 година в катедра
Метеорология и Геофизика, Физически факултет и веднага започна редовна доктурантура. От 2009
година е един от основните изпълнители по проект ТРОПОСФЕРЕН ОЗОН  В  ГРАД  ПЛАНИНА:
Сравнително изследване за качество на въздуха и устойчиво екологично развитие в Плана и
София”. Работата му по този прект има основен принос за реализирането на неговата дисертация.

Преглед и анализ на публикациите:
С негово  участие са публикувани 9 научни статии, 4 от които са публикувани в списания с импакт
фактор. При една публикация той е водщ автор.  Венцислав Данчовски има публикации в сборници
от международни конференции, но не ги е включил в списъка с публикации.

Анализ и оценка на приносите на докторанта:
Работено е за потвърждаване на съществуващи и установяване на нови закономерности в
поведението на приземния озон, породени от специфичните микроклиматични особености в
градски и естествени-планински условия и оценките на риска от увреждане за горските
екосистеми съгласно съвременни методики. Докторантът има съществени приноси при оценка на
влиянието на параметрите на средата, по-точно на потенциала на водата в почвата (SWP), върху
усвоеният от растенията озон. Основните изследвания и резултати са базирани на непрекъснати
многогодишни измервания, получени в рамките на няколко прoекта реализирани в катедрата.
Основни заслуги на Венцислав Данчовски са при изследването на достъпната за растенията вода и
ограниченията, които това налага върху проводимостта на устицата на листата. Подробно са
анализирани главните причини за изменението на SWP, като специално внимание е отделено на
моделирането на тоталното изпарение при коректно възтановяване на пълният радиационен
баланс. За периодите без измерване на SWP беше създаден параметричен модел, който е новост за
България и може успешно да бъде прилаган при оценки на риска от засушаване и пожароопасност.
За оценките на риска от увреждане за горските екосистеми се прилагат текущо-известните подходи
базирани на озонови експозиции, а също и усъвършенстваният метод, отчитащ вертикалният поток на
озон от атмосферата към растителността. Всички оценки са направени на база най-актуалните, приети
за Европа критични стойности.

Заключение:
Отчитайки обема на представените в дисертацията научни резултати, тяхното високо качество и
актуалност‚  препоръчвам на Уважаемото научно жури  да присъди на автора на дисертационния
труд на тема: Тропосферен озон в град и планина - сравнително изследване в Плана и София”
Венцислав Цветанов Данчовски образователната и научна степен „доктор” по „Науки за Земята”.

 22.09.2012г.                                                 Съставил:
                                 /проф. дфн Е. Донев/


