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Становището изготвям в качеството си на научен ръководител на докторантката. 

Познавам Савка Петрова от 2001 като студентка във Физическия факултет. 

Ръководител съм и на нейната магистърска дипломна работа, която тя успешно защити 

през 2004 г. В периода 2004-2008 Савка Петрова е редовен докторант, а от 2008 г е 

физик към катедра „Метеорология и геофизика” към Физическия факултет на СУ „Св. 

Климент Охридски”.  По време на съвместната ни работа тя се изяви  като систематичен 

и упорит изследовател, задълбочено анализиращ получените резултати. 

Дисертацията на Савка Петрова има за цел изследване на връзката между 

наелектризирането на облаците и валежа от тях и е насочена към установяване  и 

обясняване на различието в наелектризирането на “ морски “ и “ континентални  “ 

гръмотевични облаци. Изучаването на тези връзки допринася за изясняване на 

микрофизичните и динамични процеси, отговорни за наелктризиране на облаците и 

валежите от тях, което е задача с фундаментален характер, но същевременно има и 

практическа насоченост. За постигане на поставените цели Савка Петрова успешно се 

справи както с анализа на данни от полеви експерименти, така и с числени симулации с 

модел на гръмотевичен облак.  В резултат на работата по дисертацията за първи път 

чрез числени експерименти е показано, че различието в концентрацията и големината 

на облачните кондензационни ядра в морска и континентална въздушна маса може да 

обясни по-слабото наелектризиране на морските облаци спрямо континенталните, като  

резултат на различната маса на  твърдите хидрометеори в двата вида облаци. Този 

резултат е в подкрепа на така наречената "аерозолна” хипотеза за  разликата в броя на 

мълниите над море и суша. Като основен принос от работата по дисертацията трябва да 

се спомене и установяването (в резултат на обработка на данни от полеви измервания) 

на денонощен ход  на плътността  на мълниите през летния сезон над съответните 



морски, крайбрежни и континентални райони на Централното и Източно 

Средиземноморие, както и тези над България и Черно море. 

За качествата на извършената работа от Савка Петрова може да се съди от 

значителния брой на публикациите (8) и представянето на резултатите на 9 

Международни конференции. Три от публикациите са в реномирани списания (една в 

национално списание и  две в международни с импакт фактор), а пет -в сборници на 

международни конференции.. Във всички публикации, където Савка Петрова е първи 

автор (5 броя) тя  има водеща роля, а в останалите (3 броя) участва активно в обработка 

и анализ на  резултатите. В дисертацията има материал за написването на още две 

статии. Забелязаните засега 7 независими цитирания в научни публикации говорят за 

значимостта и актуалността на получените от докторантката резултати. 

 

Заключение: 

 

На базата на личните ми впечатления като научен ръководител, работата на 

докторантката, обема на представените в дисертацията научни резултати, тяхното 

високо качество и актуалност и формалните наукометрични критерии на нейните 

публикации считам, че тя изпълнява и дори надхвърля всички изисквания на 

Правилника за развитие на академичния състав на СУ ”Св.Кл. Охридски”. Ето защо, 

убедено препоръчвам на уважаемото Научно жури да присъди на Савка Стоянова 

Петрова образователната и научна степен “доктор”. 

 

 

 

05.10.2012                                                     Подпис: 

                                                                                 (доц.д-р Р. Мицева) 

                                                                             

 

 

 
 


