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Становище 
 

Oт:  доц. д-р инж. Ирина Славова Рибарова 
Относно: Дисертационен труд на инж. Пейо Стефанов Станчев за присъждане на 
образователна и научна степен „доктор” 
Тема на дисертационния труд: „Еко-ефективност на селищни водоснабдителни и 
канализационни системи" 
 
 
Основание за изготвяне на становището: 
Това становище е изготвено във връзка с изискването на чл. 10, ал. 1 от Закона за 
развитие на академичния състав в Република България1, и чл. 32 ал. 1 на Правилника за 
прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България2. 
 
Документи по дисертацията: 
За изготвяне на становището, освен личните впечатления от докторанта при 
разработването на дисертационния му труд, е прегледана и предоставената от него 
документацията, съответно: 
 

1. Дисертационен труд; 
2. Автореферат на дисертационен труд; 
3. Заявление за допускане до защита; 
4. Автобиография; 
5. Копия от диплома за висше образование; 
6. Заповеди за зачисляване и отчисляване от докторантура; 
7. Протокол за проведен научен семинар за допускане до защита; 
8. Протокол от разширен катедрен семинар за отчисляване с право на защита; 
9. Декларация за оригиналност; 
10. Списък и резюмета на публикациите; 
11. Протоколи от положени изпити за докторантски минимум. 

 
Констатации относно дисертационния труд 
Дисертационният труд е структуриран в 6 глави: Литературен обзор, Цел и задачи на 
разработката, Разработване на методика и модел за оценяване на еко-ефективността на 
селищни ВиК системи, Анализ и обработване на входни данни за тестване на 
методиката, Оценяване на еко-ефективността на тестовата система и Приноси. 
Структурата и изложението са логично подредени – на база на анализа на достигнатото 
                                                           
1 Чл. 10. (1) Членовете на журито изготвят две рецензии, една от които на външно лице, и три 
становища. Рецензиите и становищата задължително завършват с положителна или отрицателна 
оценка.  
 
2 Чл. 32. (1) Членовете на журито изготвят две рецензии и три становища. Една от рецензиите 
задължително се изготвя от външен за съответното висше училище или научна организация член на 
журито. Рецензиите и становищата завършват с положителна или отрицателна оценка и се предават 
в първичното звено до 3 месеца от избора на научното жури. 
 



от други автори, са поставени целите и задачите, чието изпълнение е докладвано също 
в логична последователност – методика, анализ на данни, резултати и изводи. Изказът в 
цялата дисертация е ясен и целенасочен, показващ много добро овладяване на 
терминологията и тематиката. 
 
Дисертационният труд се базира на ISO стандарт, публикуван през 2012 година, т.е. той 
обхваща една сравнително нова тематика, като предоставя отговор на изискванията на 
стандарта за разработване на научни подходи в специализираните области.  
Разработените от автора методика и модел са оригинални в тяхната цялост и 
адаптираност за ВиК системи, независимо, че са съставени от елементи, докладвани и 
от други автори. Анализът на входни данни е задълбочен и състоятелен. Предложените 
начини за преодоляване липсата на важни експериментални данни са издържани. 
Дискусията за приложимостта на методиката на база на резултатите от тестовата 
система е адекватна и предлага много добри идеи за практическо приложение. 
 
Дисертационният труд претендира за три научни и три научно-приложни приноса, 
които изцяло приемам. 
 
Лични впечатления от докторанта във връзка с разработване на дисертационния 
му труд 
Инж. Пейо Станчев е олицетворение на млад човек с висок научен потенциал. Той има 
отлична подготовка от магистърската степен на обучение, която надгради по време на 
разработване на дисертационния труд. Беше непрекъснато търсещ, анализиращ и 
предлагащ подходящи решения. Дисертацията беше разработена в рамките на 
международен проект, за чиито постижения инж. Станчев има огромна заслуга. Може 
би най-доброто доказателство за неговите високи възможности е последната му 
публикация, която е в списание с импакт фактор 3,84. 
 
Заключение 
Считам, че дисертационният труд отговаря на законовите изисквания за оригиналност 
на научно-приложните резултати, за задълбочени теоретични познания по 
специалността и за способност за самостоятелни научни изследвания. Въз основа на 
това, както и на личните ми впечатления от докторанта като негов научен ръководител, 
давам положително становище за присъждане на образователна и научна степен 
„доктор“ на инж. Пейо Стефанов Станчев. 
 
 
 

Изготвил:  
 

 
      /доц. д-р инж. И.Рибарова/ 


