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                                 от   проф. д-р. инж. Теню Пейчев 

e-mail:  tpeichev@abv.bg,  tel. 0885 82 77 16 

Относно:  Дисертация на тема: „ Намаляване разхода на електроенергия за помпи с  

             променлива честата на въртене във водоразпределителните системи”,  

                        за присъждане на научна и образователна степен „Доктор” , 

    по научната специалност: 02.15.08 „Водоснабдяване и канализация” 

 

Автор на дисертацията: маг. инж. Боян Чавдаров Борисов, докторант към катедра „ВКПВ” 

на УАСГ, София 

Научен  консултант: проф. д-р. инж. Петър  Калинков, катедра  ВКПВ 

 

1. Въведение              

 В уводната част на Дисертацията подробно са разгледани европейските и нашите 

нормативни документи (директиви, закони, наредби и стратегии) за енергийната ефективност. 

В областта на ВиК системите това се отнася основно до разхода на електрическа енергия  в 

сектор „Водоснабдяване”. Дават се дефиниции на основни  термини, като енергийна 

ефективност, енергийна интензивност, специфична енергия и други. Приведени са обобщени 

данни за енергийната ефективност на водоснабдителните системи в България. Посочено е, че 

водоснабдителните системи са преоразмерени, имат завишен разход на ел. енергия, типът и 

управлението на помпените агрегати не са съобразени с местните условия.  

 Въз основа на задълбочения професионален анализ на чуждестранния и наш опит, 

Докторантът формулира целта и задачите на Дисертацията, които са свързани с намаляване на 

разхода за електрическа енергия, чрез  помпи с променлива честота на въртене ( ППЧ ) във 

водоразпределителните системи ( ВрС ).  
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2. Описание на представените материали 

Дисертационният труд е написан на формат А4 и съдържа: увод и шест  глави, 

представени на 231 стр. Допълнително са приложени списък с използваните литературни 

източници – 156 бр., съдържание на приложенията – 72 бр., списък на съкращенията и 

приложенията. Общо печатните страници са 250 броя. 

Дисертацията съдържа 134 бр. фигури и 46 бр. таблици. С темата на изследването са 

свързани четири публикации. 

Глава 1.  

 Въз основа на анализ на теоретичните основи и факторите, от които зависи решаването 
на проблема, както и литературен обзор са формулирани следните задачи: 

 – 3 задачи, свързани с коефициента на полезно действие на помпата с променлива 
честота на въртене; 

 – 1 задача, свързана с подобряване на точността на формула за изчисляване на загуби 
на напор; 

 – 2 задачи, свързани с обработка на водопотреблението за целите на последващи 
мероприятия за повишаване на енергийната ефективност; 

 – 1 задача за сравнителен анализ на изменението на разхода на електрическа енергия на 
нерегулирана помпа и ППЧ с два режима на работа, които подават директно във 
водопроводната мрежа, в зависимост от грапавината и загубите на вода в мрежата. 

 – 1 задача за съставяне на графо-аналитично представяне на действието на ППЧ при 
различни случаи; 

 – 6 задачи, свързани с извеждането на аналитични зависимости, описващи работата на 
ППЧ; 

 – 2 задачи за съставяне на математически модели на водоразпределителни системи с 
ППЧ в широко разпространения програмен продукт MS Excel; 

 – 1 задача за съставяне на нива в напорния резервоар, които са подходящи за 
съвместното му действие с ППЧ; 

 – 1 задача за оценка на показателите за оценка на енергийната ефективност на ВиК 
операторите; 

 – 2 задачи за съставяне на подходяща математическа структура на изследвания 
оптимизационен проблем, която отразява ограничения в дебита на ППЧ и работния обем на 
резервоара и за сравнителен анализ на подходящи за провеждането на оптимизациите 
програмни продукти и математически методи; 

 – 1 задача за извеждане на преки приблизителни изрази за оптимални водни количества 
при дву и тритарифни скали на заплащане на електроенергията; 
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 – 3 задачи, свързани с възможностите за пълноценно използване на два съвременни 
тарифни плана за продажба на електрическа енергия на свободния пазар и с влиянието на 
структурата на тарифните планове върху възможностите за намаляване на нейната парична  
стойност; 

 –  1 задача, свързана с режим за управление на ППЧ по ниво в резервоара; 

 – 3 задачи, свързани с влиянието на работния обем на напорния резервоар върху 
възможностите за спестяване; 

 – 1 задача за сравнителен анализ на схемите с преходен НР и пряко захранване на 
водопроводната мрежа от ППЧ; 

 – 1 задача за установяване на случаите, при които е целесъобразно да се предвиди 
променлив запасен обем в резервоара; 

 – 1 задача за предложение на уравнения, отчитащи наличието на черпателен резервоар 
с ограничен обем и преднапор пред ППЧ; 

 – 4 задачи, в които са формулирани мултикритериални проблеми. 

 Следва да се отбележи, че в преобладаващата част от дисертацията се разглеждат 

мерки за надграждане на базовите режими на помпа с променлива честота. Трябва да се 

посочи наличието на големия потенциал за намаляване на разхода на електроенергия при 

самата подмяна на помпата с постоянна честота, с помпа с променлива честота, която работи 

в базови режими, като старт-стоп или постоянно намалено налягане след нея. 

Глава 2.   

 В т. 2.1 са предложени практически методи за извеждане на зависимости за изменение 

на КПД на ППЧ в случаите, когато се подава в резервоар и в мрежа. Предложен е вариант за 

извеждане на известното уравнение за изменение на КПД при намалена разходно-напорна 

характеристика. Направена е обосновка за необходимостта за използване на точни стойности 

на КПД във връзка с показано влошаване на резултатите от оптимизацията в обратния случай.  

 В т. 2.2 е предложен начин за подобряване на точността на формулата за загубите на 

напор h = k.l.Qβ/Dm чрез стесняване на приложимия обхват на изменение на скоростите, 

диаметрите и грапавината, както и чрез използване на специални методи за регресионен 

анализ. 

 В т. 2.3 са предложени начини за обработка на данните за водопотреблението, с цел 

последваща оптимизация на разхода на електроенергия. Предлага се използването на 

оразмерителни сезонни денонощни водни количества, вместо годишни, което ще доведе до 
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увеличаване на работния обем в резервоара, за сметка на запасния обем, а оттам до 

възможности за намаляване на разхода на електроенергия. 

Глава 3.  

 Представени са теоретични изследвания за работата на ВС без резервоари (пряко 

тласкане в мрежата), при помпи с постоянна и променлива честота на въртене. В резултат на 

изследването в т.3.1 е установено, че при амортизирани водопроводни мрежи с високи 

стойности на грапавината и ниво на загуби на вода е препоръчително прилагането на ППЧ. 

 Предложени са графични анализи на работата на ВрС с ППЧ при три случая. 

 В т. 3.3.4 и 3.3.5 изведени са математически зависимости, даващи връзка между 

намаляването на количеството на електроенергията при ППЧ и различни величина, като КПД, 

период на работа на помпата и отношение между водното количество при старт-стоп режим и 

режим с намалено водно количество; 

 С аналитични преобразувания са предложени преки изрази за коефициентите от РНХ 

на помпата след отчитане на точки от каталога на производителя. Може би, обаче за  

практиката, ще се окажат по-удобни други известни начини за намирането им; 

 В т. 3.3.6 е предложена удобна формула за предварителна оценка на ефекта от прехода 

от помпа с постоянна честота към помпа с променлива честота.  

 Разгледано е приложението на MS Еxcel и по-специално на инструмента Solver за 

решаване на системи нелинейни уравнения при решаване на практически задачи с 

водоразпределителни системи с ППЧ. Показано е съставянето на допълнителни уравнения, 

описващи работата на ППЧ в три случая, които се добавят към уравненията за законите за 

запазване на масата и енергията. 

 Направено е предложение за определени водни нива и обеми в резервоарите, с оглед на 

възможностите, които предлагат помпите с променлива честота и необходимостта от 

осигуряване на надеждност на водоподаването. Показани са резултати от симулация с 

изготвена от докторанта симулационна процедура в програмата Matlab при предложените 

нива при неточно и точно прогнозиране на водопотреблението. 

 В т. 3.6 е направен анализ на показателите за оценка на напредъка на ВиК операторите 

по отношение на енергийната ефективност, вследствие на което са посочени недостатъци, 

свързани с влиянието на намаляването на загубите на вода върху тези показатели. 
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Глава 4. 

 Разглежда се оптимизацията на работата на ВрС с ППЧ, тласкател и резервоар с цел 

намаляване на количеството и стойността на консумираната електрическа енергия. В резултат 

на задълбочена математическа работа е съставена структура на оптимизационния проблем, 

която позволява да се използват програмите MS Excel и Matlab и отчита ограниченията, 

свързани с наличието на напорен и черпателен резервоари. Направен е сравнителен анализ 

между математически методи, които са вградени в Matlab. Освен оптимизация чрез 

специализиран софтуер, са предложени преки изрази за стойностите на дебитите на ППЧ при 

променлива единична цена на електрическата енергия през денонощието с две и три скали. 

При този подход обаче, не може да се моделират динамичните ограничения, произтичащи от 

големината на работния обем в резервоар и трябва да се работи с предпоставката, че той е 

достатъчно голям. 

 Съставен е математически модел за управление на ППЧ, спрямо водното ниво в 

резервоара, по линеен закон. Установено е, че този режим е препоръчителен спрямо 

оптималния само при трудности в прогнозирането на водопотреблението. 

 Предложени са методи за изчисляване на долната граница на работни обеми в 

резервоара, при които може след оптимизация да се постигне минимален разход на 

електроенергия в количествено и парично отношение. Засегнат е въпросът с избор на 

оразмерително денонощие при преценката за необходимост от увеличаване на работния обем.  

 В т. 4.5.5 са посочени определени реалистични случаи, при които предвиждането на 

променлив запасен обем през часовете от денонощието би довело до намаляване на разхода на 

електроенергия. Предложен е и начин за получаването на променливите стойности на 

запасния обем в MS Excel. 

 Разгледано е влиянието на възможното изменение на дебита на ППЧ върху потенциала 

за намаляване на разхода на електроенергия. Установено е, че оптималният обхват се изменя в 

зависимост от отношението между геодезичната височина и съпротивителния коефициент на 

тласкателя, както и в зависимост от разсейването в единичните цени. 

 Разработени са методи за ефективно приложение на съвременни тарифни планове за 

продажба на електрическа енергия. За разгледаната ВрС в т. 4.8 при прехода от режим на 

ППЧ при тарифен план с една цена на електроенергията към режим, съставен въз основа на 

пазара „ден напред“ при променливи единични цени и подход с двудневно прогнозиране на 

водопотреблението, е реализирана месечна икономия от 15 %. 

 



6 
 

 

Глава 5. 

 В тази глава се разглежда многоцелева оптимизация. Оптимизират се сумарните 

осъвременени разходи, които включват разходите за електроенергия и първоначалните 

капиталовложения.  

 Предложен е алгоритъм за съставяне на оптимален режим при тласкател с отчитане на 

загубите на вода. 

 При едновременно минимизиране на количеството и цената на електрическата енергия 

е установено характерно увеличаване на стръмнината на фронта на Парето при ВрС с голям 

дял на напорните загуби спрямо геодезичната височина. Посочено е, че при разглеждане на 

проблема с разхода на електроенергия е налице етичен проблем, произтичащ от 

противоречието между функциите за количество на електроенергията ( свързано с опазването 

на околната среда ) и нейната парична стойност. 

Глава   6. 

 Докторантът е избрал подход, при който приносите са формулирани в отделна глава. 

Формулирани са девет обобщени приноса, както следва: Гл. ІІ – 1 бр., Гл. ІІІ – 1 бр., Гл. ІV – 4 

бр., Гл. V – 3 бр. За някои от приносите е направено обособяване на съставни части. 

3. Обща характеристика на научната и  научно-приложната дейност на кандидата 

 Научната и научно-приложната дейност на докторанта се характеризира с висока 

професионална квалификация, свързана с областите на водоснабдяването и помпените 

станции. Демонстрирани са отлични познания по математика и хидравлика, както и умение за 

планиране, провеждане и анализ на резултатите от експериментални изследвания.  

 При разглеждането на задачите е показано и познаване на проблемите в енергийния 

сектор на страната. Обосновано е посочен потенциалът на водоразпределителните системи с 

напорен резервоар и ППЧ, като изравнител за енергийната система. Взето е критично 

отношение във връзка с преобладаващия подход за сключване на договори на ВиК 

операторите, с доставчици на електроенергия за постоянна единична цена през денонощието. 

4.  Анализ на научните постижения на кандидата 
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В Дисертацията са посочени 9 лични приноса, които подкрепям. Считам, че най-

съществените елементи от тях са: 

- Установено е, че с нарастване на степента на амортизираност на водопроводната мрежа 

(изразена чрез нарастване на грапавината и нивото на загуби на вода от течове ) нараства и 

икономията при преход от нерегулирана помпа към помпа с променлива честота на въртене; 

- Предложени са характерни нива и обеми в напорния резервоар, които обуславят 

максимална продължителност на работа на ППЧ в оптимален режим при спазване на 

изискването за надеждност на водоподаването; 

- Предложени са начини за решаване на оптимизационни проблеми с Matlab и MS Excel. 

Следва да се отбележи, че във връзка с широкото разпространение на електронните таблици, 

това е особено ценно за практиката. 

- Разгледани са възможностите за намаляване на разхода на електроенергията в 

зависимост от работния обем и обхвата на изменение на водните количества на помпата върху 

потенциала за намаляване на електрическата енергия; 

- Предложени са начини за намаляване на паричната стойност на електроенергията чрез 

съставяне на режими на работа на помпата, които са съобразени със съвременни инструменти 

за продажба на електрическа енергия на свободния пазар. 

5. Отражение на научните публикации на кандидата в нашата и чуждестранната 

литература 

Основните резултати от Дисертацията са публикуване в  4 бр. публикации, в Годишника на 

УАСГ и списание Булаква. Считам, че в изследването има решение на задачи, които биха 

могли да бъдат тема за още публикации, например приложението на съвременни тарифни 

планове за заплащане на електроенергията. 

6. Критични бележки  

 Могат да се направят някои критични бележки, които не намаляват актуалността, 

научната стойност и полезност на дисертацията. 

- Би било добре в разработката да бъде съставен текст и евентуално блок-схема, които да 

описват в съкратена форма последователните стъпки, които трябва да предприеме ВиК 

операторът, за да оптимизира разхода на електроенергия на помпените станции, като 

се започне от стъпките с най-голям потенциален ефект; 
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- Приложенията са в много голям обем и според мен, би могло да се съкратят, като 

останат само най-съществените; 

 

7. Лични впечатления 

 Познавам колегата Боян  Борисов от няколко години и имам преки впечатления от 

неговата професионална подготовка. Той има определена наклонност към научно-

изследователска и експериментална работа в областта на  енергийната ефективност в открасъл 

ВиК и съм уверен, това ще бъде съществена част от бъдещата му професионална дейност . 

8.  Автореферат 

 Авторефератът е написан  на 67 страници и отразява правилно и точно 
Дисертационния  труд. 

Заключение : 
 

1. По обем, съдържание, качество, актуалност и лични приноси, Дисертационният труд 

отговоря на изискванията към научно-приложни разработки. 

2. Като имам предвид изложеното по-горе, предлагам на почитаемото научно жури, 

назначено със заповед на Ректора на УАСГ, да присъди на инж. Боян  Борисов, 

научната и образователна степен, „Доктор”  по научната специалност: 02.15.08 

„Водоснабдяване  и  канализация”.  

3. Позволявам си, да препоръчам на инж. Борисов да продължи  изследователската си 

работа в областта на енергийната ефективност и да оказва съдействие на ВиК 

операторите при повишаване на енергийната ефективност на помпените станции. 

4. Препоръчвам на колегите от Съюза на работодателите в системата на ВиК, да съставят 

Програма по внедряването на основните приноси на Дисертационния труд във 

водоснабдителните системи, с активното участие и под ръководство инж. Борисов. 

 

          14.09.2018 г.                                                                          Рецензент: ……………………….. 

          гр. София                                                                                / проф. д-р. инж. Теню  Пейчев / 

 


