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Р Е Ц Е Н З И Я 

върху дисертационен труд за придобиване на  
образователна и научна степен „доктор” 

по научната специалност 02-15-08 „Водоснабдяване и канализация“ 
 

Автор на дисертационния труд: ас. инж. Боян Чавдаров Борисов 
Тема на дисертационния труд: „Намаляване на разхода на електрическа енергия за помпи с 
променлива честота на въртене във водоразпределителни системи“ 
Рецензент: проф. д.т.н. инж. Румен Владимиров Арсов 

Настоящата рецензия е изготвена на основание на Заповед на Ректора на УАСГ № 511 
от 26. 06. 2018 г. и решение на заседанието на научното жури от 10. 07. 2018 г. Тя е 
съобразена с изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 
България (ЗРАСРБ) и Правилника за неговото приложение (ППЗРАСРБ). Рецензията е 
съставена от три части и заключение. 

За рецензиране са представени следните материали: 
1. Дисертационен труд на хартиен и на електронен носител – 1 том обяснителна 

записка и 2 тома приложения; 
2. Автореферат на дисертационния труд на хартиен и на електронен носител; 
3. Папка с представените от кандидата документи, съгласно изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за прилагане 
на ЗРАСРБ.  
 

І. Изисквания към кандидата и кратки биографични сведения 

При обстойния преглед на представените документи по процедурата бе установено, че 
те по вид, брой, обем и съдържание отговарят напълно на изискванията на Закона за развитие 
на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и на Правилника за приложение на  
ЗРАСРБ (ПП ЗРАСРБ). Не бяха констатирани липси, пропуски и непълноти в представените 
апликационни документи. 

На основание на представените материали считам, че кандидатът за получаване на 
образователна и научна степен „доктор” ас. инж. Боян Чавдаров Борисов е изпълнил 
изискванията на чл. 6 на ЗРАСРБ и на Гл. 2, раздел ІІ от ППЗРАСРБ.  

Боян Чавдаров Борисов е роден на 15. 04. 1978 г. в гр. Велико Търново. Средното си 
образование завършва с отличен успех през 1997 г. в строителния техникум „Ангел Попов“ в 
родния му град. Получава висше образование в Университета по архитектура, строителство 
и геодезия (УАСГ) през 2003 г. с квалификация „магистър-инженер по водоснабдяване и 
канализация“, специализация „ВиК мрежи и съоръжения“.  
 Боян Борисов е асистент към катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на 
водите“ при УАСГ от 2003 г. Освен преподавателската дейност, професионалният му опит 
включва проектиране на много ВиК обекти и управление на проектантски екипи. 
 Боян Борисов е автор общо на 9 публикации и допълнително една глава и 
самостоятелни части от 2 глави в книгата  „Ръководство за проектиране на канализационни 
мрежи и съоръжения“. Той е участвал като ръководител на екипи в много инвестиционни 
проекти. Като официален представител на Българската асоциация по водите (БАВ) в 
Техническия комитет No 83 „Водоснабдяване и канализация“ към Българския институт по 
стандартизация“ (ТК83), Борисов е участвал в работни групи по превеждането и 
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транспонирането на Европейските норми в Български държавни стандарти в областта на 
водоснабдяването и канализацията. 
 

 
ІІ. Същностна част на рецензията 

Представеният дисертационен труд се състои от един том обяснителна записка с обем 
250 стр., включително 134 бр. фигури и 46 бр. таблици, както и списъци на приложенията, 
използваните символи и означения, научно-приложните приноси (представени като Гл. VI) и 
литературните източници. Част от дисертационния труд са и два други тома, обхващащи 72 
приложения с фигури и таблици, съдържащи първичната информация от проведените от 
дисертанта числови експерименти и анализи. Основният текст включва увод и 5 основни 
глави с обем 231 стр. Литературният обзор е изложен на 9 стр. и включва общо 156 заглавия 
от които 69 на кирилица и 87 на латиница. 

Представеният автореферат на дисертационния труд е с общ обем 67 стр., 
включително 46 бр. фигури, 2 бр. таблици и списък с използвана литература. 

Представен е и списък с публикации на дисертанта по темата на дисертационния труд, 
включващ 4 заглавия на български език, както и копия на пълния текст на тези публикации 
на електронен носител. 

 
1. Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем в научно и 

научно-приложно отношение. Степен и нива на актуалност на проблема и конкретните 
задачи, разработени в дисертацията. 

Темата на дисертационния труд е актуална по дефиниция, тъй като третира въпроси 
от традиционно актуалната област „Енергийна ефективност“. Специфичната насоченост на 
представената дисертация в особено важната област „Водоснабяване на населени места“ 
допринася съществено за нейната актуалност и значение за националното стопанство. 

Центробежните помпи към водоразпределителните системи, изразходват от 20% до 
60%  от общата електроенергия, потребявана във ВиК системите и промишлеността, и 25% 
от електроенергията за системите с електродвигатели. Голяма част от помпите във 
водоснабдителните системи са преоразмерени и помпените станции се управляват 
неефективно, в резултат на което се потребяват големи количества електроенергия.  

През последните години в ЕС и у нас, са издадени редица нормативни документи и 
указания които задължават и стимулират производителите на помпи и съпътстващо 
оборудване, както и ВиК операторите да работят за повишаване на енергийната ефективност. 
Основен документ в това отношение е Законът за енергийната ефективност от 2015 г. 

Известно е, че за постигане на икономия на електроенергия в една водоснабдителна 
система, освен използване на енергийно ефективни помпи и двигатели, е важно те да се 
управляват ефективно, т.е. тяхната работа да е съобразена с характеристиките на системата и 
с начина на заплащане на електроенергията при наличния тритарифен режим. В тази връзка 
трябва да се отбележи, че регулирането на производителността на центробежните помпи чрез 
промяна на оборотите на работното колело е подход, който дава възможност за гъвкави 
технологични и енергоспестяващи решения. Този подход се прилага широко през последните 
три десетилетия във водоснабдителната практика, включително и чрез указания на КЕВР у 
нас и чрез съответни регламенти към редица европейски директиви. 

С оглед на изтъкнатите по-горе обстоятелства, в представеният дисертационен труд е 
формулирана следната основна цел: да се предложат начини за използване на недостатъчно 
изследвани възможности за намаляване на количеството и стойността на електрическата 
енергия, изразходвана от центробежни помпи с променлива честота на въртене във 
водоразпределителни системи с разнообразни технологични схеми, срещани в практиката. В 
изпълнение на тази основна цел в дисертационния труд са формулирани и разработени 30 
основни аспекти на третирания основен проблем. Разгледани са почти всички възможности 
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за управление на водоразпределителни системи с преходни резервоари, захранвани с 
центробежни помпи с променлива честота на въртене на работното колело, с оглед постигане 
на енергийна ефективност при минимални финансови разходи. 

 
2. Степен на познаване на състоянието на проблема и творческа интерпретация 

на литературния материал. 
От представения в дисертацията литературен преглед и критичен анализ, основан на 

проучването на 156 литературни източника, последвани от добре обосновано дефиниране на 
основната цел на разработката, както и на числовите експерименти и анализи, представени в 
два отделни тома, личи отличната осведоменост на дисертанта по въпросите, третирани в 
дисертационния труд. Това се отнася както до познаването на теоретичната база и 
подходящите за целта математически подходи и на съвременните информационни 
технологии, така и до осведомеността на дисертанта относно практическото значение на 
разглежданите въпроси.  

 
3. Съответствие на избраната методика на изследване с поставената цел и задачи 

на дисертационния труд. 
Изследователският подход при разработването на дисертационния труд се основава на 

следните основни математически инструменти и програмни продукти: „Методика за 
регресионен анализ на експериментални данни“ с прилагане на апарата на аналитичната 
геометрия (описана в Гл. 2 и реализирана в Гл. 3, Гл. 4 и Гл. 5); „Метод на претеглените най-
малки квадрати“ (приложен в Гл. 2); „моделиране на водоразпределителни системи с 
центробежни помпи с променлива честота на въртене на работното колело в платформата на 
MS Exсel“ (приложено в Гл. 3); еднокритериална оптимизация на  водоразпределителни 
системи с центробежни помпи с променлива честота на въртене на работното колело чрез 
прилагане на Метод на неопределените множители на Лагранж, както и чрез генетичен 
алгоритъм, в платформаите на MS Exсel и Matlab“ (приложени в Гл. 4); многокритериална и 
многоцелева оптимизация на водоразпределителни системи с центробежни помпи с 
променлива честота на въртене на работното колело в платформата на MS Exсel“ (приложени 
в Гл. 5); хидравличен модел и комерсиален програмен продукт WaterGems на корпорацията 
Bentley (приложен в Гл. 5). Приложените изследователски методики и програмни продукти 
са адекватни на поставените цели и задачи в дисертационния труд.  

 
4. Кратка аналитична характеристика на естеството и оценка на достоверността 

на материала, върху който се градят приносите на дисертационния труд. 
Съществената част на дисертационния труд се състои в детайлно представяне в два 

големи тома с приложения на условията при които са проведени числените експериментални 
изследвания на  водоразпределителни системи с черпателен и преходен напорен резервоар, 
захранвани с центробежни помпи с променлива честота на въртене на работното колело. 
Резултатите от експерименталните изследвания са интерпретирани на базата на съставени от 
дисертанта оригинални подходи за статистически и оптимизационни анализи и получаване 
на важни за практиката зависимости, чрез които може да бъде постигната енергийна 
ефективност на системата при оптимални финансови разходи в процеса на нейната 
експлоатация.  

За целта на изследванията са подбрани подходящи критерии за оценка на енергийната 
ефективност на системата и оптимизиране на експлоатационните разходи за електроенергия. 
Тези критерии могат да бъдат приложени в практиката за сравнителна оценка на 
технологичната и енергийната ефективност на разглежданите водоразпределителни системи 
и съоръжения. Експерименталните условия и резултатите от изследванията са добре 
документирани и ясни. Тяхната достоверност и качество са достатъчно основание за 
адекватността на направените в дисертацията интерпретации, анализи и заключения, както и 
за представените претенции за научно-приложни приноси.  
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5. Научни и/или научно-приложни приноси на дисертационния труд 
Приносите в дисертационния труд могат да бъдат отнесени към следните категории, 

съгласно Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и на 
Правилника за неговото приложение: 1. доказване с нови средства на съществени нови 
страни в съществуващи научни проблеми и теории; 2. създаване на нови методи на 
изследване.  

По своята същност, приносите се отнасят до следните достижения, обобщени както 
следва:  

1.  Предложени са методики за математическа обработка на величините, свързани с 
работата на водоразпределителни системи с черпателен и с преходен напорен резервоар, 
захранвани с центробежни помпи с променлива честота на въртене на работното колело;  

2. Установени са графични и аналитични зависимости между физическото състояние 
на водопроводната мрежа и количеството на електроенергията за задвижването на 
захранващите я центробежни помпи с променлива честота на въртене на работното колело, 
чрез оптимизиране на параметрите, влияещи върху енергийната и експлоатационната 
ефективност на системата;  

3. Предложено е въвеждането на нови характерни и критични водни нива в 
преходните напорни резервоари, захранвани с центробежни помпи с променлива честота на 
въртене на работното колело; 

4. Направена е критична оценка на показателите за енергийна ефективност, 
представени в действащата у нас нормативна уредба относно енергийната ефективност; 

5. Предложени са методики за практическо използване на достъпни за инженерната 
практика математически модели и програмни продукти за еднокритериална, 
многокритериална и многоцелева оптимизация на разглежданите водоразпределителни 
системи с оглед постигане на енергийна и експлоатационна ефективност; 

    6. Изследвано е влиянието на работния обем в резервоара (т. 4.5) и обхвата на 
изменение на водните количества на помпа с променлива честота на въртене (т. 4.6 )  върху 
възможностите за намаляване на разхода на електроенергия; 

7. Изследвани са възможностите за намаляване на паричната стойност на 
електроенергията, изразходвана от помпа с променлива честота на въртене в зависимост от 
съвременни инструменти за продажба на електрическа енергия, като предварителни заявки и 
“ден напред“; 

8. Формулирани и решени са мултикритериални задачи, свързани с работата на помпа 
с променлива честота на въртене. 
 

6. Оценка за степента на личното участие на дисертанта в приносите.  
Значителните по обем и трудност числени експериментални изследвания са добре 

документирани. Експерименталните условия и резултатите от изследванията са описани ясно 
и компетентно с използване на адекватен технически език. Тяхното представяне, 
компетентно интерпретиране и илюстриране свидетелстват, без съмнение, че те са лично 
дело на дисертанта. 

 
7. Преценка на публикациите по дисертационния труд: брой, характер на 

изданията, в които са отпечатани. Отражение в науката – използване и цитиране от 
други автори, в други страни 

От представените 4 бр. публикации по темата на дисертационния труд, 2 бр. са в 
изданията на Българската асоциация по водите – „Булаква“ и 2 бр. в Годишника на УАСГ. В 
предоставените по процедурата материали липсват сведения за тяхното цитиране от други 
автори. Тъй като тези публикации са главно на български език, тяхното отразяване в 
международен план е малко вероятно. 
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8. Използване на резултатите от дисертационния труд в научната и оперативната 
практика. Наличие на постигнат пряк икономически ефект и документи, на които се 
основава подобно евентуално твърдение 

Доколкото ми е известно, резултатите от дисертационните изследвания към момента 
не са прилагани в научната дейност и в оперативната практика. В представените по 
процедурата материали липсват документи за такива приложения и за постигане на 
икономически ефект, макар, че такъв несъмнено трябва да се очаква, предвид резултатите от 
дисертационните изследвания.  

 
9. Оценка на съответствието на автореферата с изискванията за изготвянето му, 

както и на адекватността на отразяване на основните положения и приносите на 
дисертационния труд. 

В материалите по процедурата липсват изисквания относно обема и формата на 
автореферата към дисертационен труд за присъждане на научно-образователната степен 
„доктор“. Според мен представеният автореферат е с обем, надхвърлящ обичайно очаквания 
с около 50 %. Неговото съдържание отразява пълно и адекватно основното съдържание на 
дисертационния труд и претенциите за приносите в него, включително и чрез представянето 
на основните фигури и таблици от дисертацията. Изложението в автореферата е представено 
в логична и ясна последователност в съответствие с тази в дисертационния труд.  

 
 

ІІІ. Мнения, препоръки и бележки 
 
По представения за рецензия дисертационен труд и претенциите за приноси в него  

могат да бъдат направени следните по-важни констатации, забележки и препоръки: 
 
 А. Констатации и забележки 
1. На стр. 5 липсва пояснение за символа σ, използван във формула 1.1.1-3; 
2. На стр. 6 при описанието на формула 1.1.2-1 са използвани два различни термина за 

обозначаване на параметъра ω – „скорост“ и „честота на въртене“. Това се забелязва и на 
други места в дисертацията. Допускането на едновременната употреба и на двата термина 
дисертантът мотивира (под черта) с аналогични термини, използвани в руски и английски 
източници; 

3. От формулираните на стр. 20 шест основни задачи за решаване в Гл. I на 
дисертационния труд, три имат отдавна известни решения, на които дисертантът предлага 
алтернативни варианти; 

4. На стр. 25 цитираната формула няма номер след нея; 
5. На стр. 123 формули 4.1-1 и 4.1-2 в текста са цитирани неточно; 
6. В заглавията на т. 4.5 (стр. 138), т. 4.5.3.1 (стр. 167) и 4.5.3.2 (стр. 169), на тези под 

фиг. 4.5.3-3 и  фиг. 4.5.3-4 (стр. 158), както и на някои други места в Гл. 4 е допуснато 
неправилно използване на термина „цена“ вместо „стойност“ на електроенергията; 

 
Б. Препоръки за бъдещо развитие на темата 
1. В дисертационния труд са изследвани подробно водоснабдителни схеми с помпи и 

преходни напорни резервоари. Препоръчително е идеите, рарзработени в дисертацията да 
бъдат приложени и при водоснабдителни схеми с помпи и контранапорни резервоари; 

2. За практическото прилагане на подходите за осигуряване на енергийна и финансова 
ефективност на разглежданите в дисертацията водоразпределителни системи е 
препоръчително по съответните методики да бъдат съставени програмни продукти за 
директно ползване от потребителите. 

 
В. Оценка на претенциите за приноси 
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Приемам за основателни претенциите на дисертанта за приносите му в 
дисертационния труд, специфицирани в 9 основни точки и още толкова допълващи 
подточки. Считам, че претенциите за тези приноси са достатъчно основание за покриване на 
изискванията за присъждане на научно-образователната степен „доктор“. 

Същевременно считам, че общият брой на приносите би могъл да бъде намален до 7 
чрез подходящо прередактиране, включващо обобщаване и разместване на някои от 
изразите. 

 
Г. Лични впечатления за дисертанта 
Познавам Боян Борисов като студент и малко по-късно като асистент в катедра 

„Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“ при УАСГ. През следващите 
години съм имал редица професионални контакти с него, оставайки с впечатлението за 
високия му професионализъм, широтата на неговите интереси и компетентността му в 
инженерната практика в областта на водоснабдяването и канализацията. Преподавателската 
му дейност и практическата му работа в реалния сектор са в основата на неговия интерес към 
проблемите, третирани в дисертационния му труд. 

Боян Борисов се ползва с уважението на студентите и колегите си от катедрата, както 
и на колегиалната общност във ВиК-сектора. Той е официален представител на Българската 
асоциация на водите в Техническия комитет N0 83 към Българския институт по 
стандартизация, както беше отбелязано и по-горе.  

 
 

Заключение 
 

От направената проверка на представените материали за конкурса не са  констатирани 
нарушения в процедурата. Спазени са изискванията на Закона за развитие на академичния 
състав в Република България и Правилника за неговото приложение.  

В заключение, предвид изложените по-горе констатации считам, че представеният 
дисертационен труд „Намаляване на разхода на електрическа енергия за помпи с променлива 
честота на въртене във водоразпределителни системи“ отговаря по обем и съдържание на 
изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) 
и  на Правилника за приложение на  ЗРАСРБ (ПП ЗРАСРБ). 

Предлагам на уважаемото жури по процедурата да гласува за присъждане на научната 
и образователна степен „доктор“ на ас. инж. Боян Чавдаров Борисов. 

  
 

 
Дата: 7 септември 2018 г.   РЕЦЕНЗЕНТ: 

(проф. д.т.н. инж. Румен Арсов) 
 
 


