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1. Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем в научно 

и научно-приложно отношение. Степен и нива на актуалността на проблема и 

конкретните задачи разработени в дисертацията. 

Последните години се наблюдава тенденция на непрекъснато увеличаване на 

цената на електрическата енергия и преход от осветители с разрядни лампи към 

светодиодни осветители. Това налага разработване на методики и технически средства за 

повишаване на енергийната ефективност на външните осветителни уредби и изграждане 

на интелигентни управляващи системи, реализиращи адаптивно управление на 

осветлението, взависимост от променящите се условия на експлоатация. 

Правилно за цел на дисертацията се поставя повишаването на енергийната 

ефективност на външното осветление чрез рационализиране на режимите на работа на 

захранващите устройства и на светлинните източници. Задачите, които са поставени в 

дисертацията следват логично: оценка на възможностите за намаляване на разхода на 

електрическа енергия за улични и тунелни осветителни уредби, чрез различни варианти 

на разположение на осветителите и удовлетворяване на нормативните документи; 

разработване на концепция и решения за регулиране на потока на осветители с натриеви 

лампи ВН и светодиоди; разработване на математически и симулационни модели на 

осветителната уредба; анализ на работата на външни осветителни уредби при различни 

варианти на управление и избор на оптимален вариант; разработване на системи за 

адаптивно управление на външно осветление, чрез избор на рационални нива на 

“интелигентност” на системите за управление по категории улици на база минимална 

цена. 

Изложеното потвърждава, че темата на дисертацията е актуална както в научно, 

така и в научно-приложно отношение. 

2. Степен на познаване състоянието на проблема и творческа 

интерпретация на литературния материал 

Състоянието на проблема е представено в първа глава. Анализирани са общо 158 

източника, от които 105 на латиница и 53 на кирилица, като 150 от тях са в периода 2000 

до 2022 година включително. Може да се заключи, че авторът познава добре състоянието 

на проблема, като оценява творчески литературния материал. От анализа са направени 

изводи, поставена e целта и са формулирани задачите за постигане на целта на 

дисертационния труд. Целта и задачите са правилно формулирани, значими са и 

съответстват на нивото и изискванията за придобиване на ОНС „доктор". 

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

задачи на дисертационния труд с постигнатите приноси 

Основните методи на работа, използвани при решаването на поставените задачи в 

дисертационния труд от автора са: теоретичен анализ, експериментални изследвания, 

математическа статистика за обработка на експериментални данни, аналитични и 
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числени методи. Разработени са симулационни модели, алгоритми и компютърни 

програми.  

Разработените методики, модели, алгоритми и програми отговарят на целта и 

задачите на дисертационния труд, адекватни са и са експериментално потвърдени и 

полезни за практиката както на етап проектиране на нови външни и тунелни осветителни 

уредби така и при експлоатацията и управлението на съществуващите. 

4. Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд 

В обобщен вид приносът на дисертационния труд може да бъде определен като: 

Разширяване и обогатяване на познанията в областта на проектирането, управлението и 

експлоатацията на външни и тунелни осветителни уредби. Разработените в работата 

модели, алгоритми и компютърни програми могат да се използват на етап проектиране на 

нови и при експлоатация на съществуващи външни осветителни уредби. 

По-конкретно приносите могат да бъдат определени по следния начин: 

1. Доказване с нови средства на съществени нови страни в съществуващи научни 

проблеми и теории: 

- Разработени са алгоритми за управление на групово димиращо устройство за 

разрядни лампи и управляващо устройство за димиране на светодиодни 

осветители - научно-приложен принос; 

- Разработени са алгоритъм и методика за определяне на инсталираните 

мощности в тунелна уредба. Формулирана е задачата за оптимизиране на 

нивата на яркост във входната и преходната зони на пътен тунел, така че да се 

минимизира използвания брой осветители - научно-приложен принос; 

- Разработени са алгоритъм и програма за определяне на допълнителната 

икономия на електрическа енергия, при поддържане на постоянен светлинен 

поток в осветителната уредба -  приложен принос; 

2. Получаване на потвърдителни факти: 

- Изследвани са режимите на работа на улична осветителна уредба с два вида 

светлинни източници НЛВН и светодиоди – приложен принос. 

3. Създаване на нов модел, метод на изследване, критерий, схеми: 

- Разработени са симулационни модели на осветители с НЛВН и светодиоди и 

универсални модели на осветителни уредби, използващи НЛВН и СД – научно-

приложен принос; 

- Разработена и внедрена система за димиране и отдалечен контрол на 

параметрите и състоянието на тунелна и улична осветителна уредба с НЛВН – 

приложен принос; 

- Разработен е индивидуален контролер управляващ работата на осветител с 

ЕПРА. Контролерът е с вградена функция за поддържане на постоянен 

светлинен поток – приложен принос. 

5. Преценка на публикациите по дисертационния труд 

Списъкът с публикациите на автора по темата на дисертационния труд включва 9 

публикации. От тях 1 е самостоятелна, а останалите 8 са съответно: 1 с един съавтор, 2 с 

двама съавтора, 4 с трима съавтора и 1 с четирима съавтора. От публикациите 6 са в 

Годишник на Технически университет - София, 2 на 6th Balkan Conference on Lighting 

Balkan Light 2015 и 1 публикация е представена на XIth Electrical Еngineering Faculty 

Conference BulEF2019 и е налична в базата данни SCOPUS. Представените публикации са 

по показател Г7 (20 точки) и Г8 (57,32) (общо 77,32 точки) на Правилника за условията и 

реда за придобиване на научни степени в ТУ-София. Публикационната дейност на маг. 

инж. Петър Стоев покрива минималните изисквания за ОНС „доктор“. Това ми дава 

основания да приема, че резултатите от работата на докторанта в достатъчна степен са 

представени на научната общност. 
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6. Мнения, препоръки и бележки 

Общото впечатление от дисертационния труд е, че се разглежда цялостно един 

проблем и се решава комплексно. Дисертационния труд е написан и оформен добре, като 

в него са засегнати голям брой проблеми, свързани c управлението на външните 

осветителни уредби. Освен практическата страна, дисертационния труд има и 

образователна, свързана със задълбоченото познаване на засегнатите въпроси. Маг. инж. 

Стоев е представил един документ удостоверяващ приложимостта на резултатите от 

дисертационния труд – договор с „Улично осветление“ ЕАД. 

Препоръчвам на маг. инж. Стоев да продължи изследванията в тази област и в 

бъдеще, и да публикува повече самостоятени публикации в реферирани и индексирани 

издания. 

7. Заключение 

В заключение считам, че дисертационния труд има научно-приложна стойност и 

показва задълбочени знания по разглежданите въпроси. Поставената в дисертационния 

труд цел е постигната, предложеният материал е достатъчен по съдържание, обем и ниво 

и удовлетворява изискванията на ЗРАСРБ и на ПУРПНС в ТУ–София. 

Като имам предвид всичко казано по-горе, давам положителна оценка на 

дисертационния труд. Това ми дава основание да предложа на уважаемото Научно жури 

да присъди образователната и научна степен „доктор” на маг. инж. Петър Иванов 

Стоев, в област на висше образование 5. „Технически науки“, професионално 

направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика”, научна специалност 

„Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността”. 

 

12.12.2022 г.    Член на журито: 

София            (доц. д-р инж. Светлана Цветкова) 
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P O S I T I O N 

on the dissertation work for awarding the educational and scientific 

degree “PhD “ 

Author of the dissertation: MSc Eng. Petar Ivanov Stoev 

Topic of the dissertation work: Energy-efficient solutions for electric power 

supply of outdoor lighting 

Member of Scientific jury: Assoc. Prof. PhD Svetlana Georgieva Tzvetkova 

 
1. Relevance of the problem developed in the dissertation in scientific and 

scientific-applied terms. Degree and levels of relevance of the problem and specific 

tasks developed in the dissertation. 

In recent years, there has been a trend of a continuous increase in the price of electrical 

energy and a transition from lighting fixtures with discharge lamps to LED lighting fixtures. 

This requires the development of methods and technical means to increase the energy efficiency 

of outdoor lighting systems and the construction of intelligent control systems implementing 

adaptive lighting control, depending on the changing operating conditions. 

The dissertation aims to increase the energy efficiency of outdoor lighting by 

rationalizing the operating modes of the power supply devices and light sources. The tasks that 

are set in the dissertation follow logically: evaluation of the possibilities of reducing the 

consumption of electrical energy for street and tunnel lighting systems, through different 

options for the placement of the lighting fixtures and satisfying the regulatory documents; 

development of a concept and solutions for regulating the flow of illuminators with HP sodium 

lamps and LEDs; development of mathematical and simulation models of the lighting system; 

analysis of the operation of external lighting systems under different control options and 

selection of the optimal choice; development of techniques for adaptive control of outdoor 

lighting, by choosing rational levels of "intelligence" of control systems by categories of streets 

based on a minimum price. 

The above confirms that the topic of the dissertation is relevant both in scientific and 

scientific-applied terms. 

2. Degree of knowledge of the state of the problem and creative 

interpretation of the literary material. 

The state of the problem is presented in the first chapter. A total of 158 sources have 

been analyzed, of which 105 are in Latin and 53 in Cyrillic, and 150 of them are from the 

period from 2000 to 2022 inclusive. It can be concluded that the author has a good knowledge 

of the state of the problem and could creatively evaluate the literary material. Conclusions were 

drawn from the analysis, the goal was set and the tasks to achieve the goal of the dissertation 

work were formulated. The purpose and tasks are correctly formulated, they are significant and 

correspond to the level and requirements for awarding the educational and scientific degree 

“PhD “. 

3. Compliance with the selected research methodology and the objective and 

tasks of the dissertation with the contributions achieved. 

The main scientific work methods used in solving the tasks set in the dissertation work 

by the author are theoretical analysis, experimental research, mathematical statistics for 

processing experimental data, and analytical and numerical methods. Simulation models, 

algorithms, and computer programs have been developed.  

The developed methods, models, algorithms and programs correspond to the purpose 

and tasks of the dissertation work, are adequate and are experimentally confirmed and useful for 
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practice both at the design stage of new outdoor and tunnel lighting systems and in the 

operation and management of existing ones. 

4. Scientific and scientific-applied contributions of the dissertation. 
In summary, the contribution of the dissertation work can be defined as: Expanding and 

enriching knowledge in the field of design, management and operation of outdoor and tunnel 

lighting systems. The models, algorithms and computer programs developed in the work can be 

used at the design stage of new and during the operation of existing outdoor lighting systems. 

More specifically, contributions can be defined as follows: 

1. Proving by new means essential new sides in existing scientific problems and 

theories: 

- Algorithms for controlling a group dimming device for discharge lamps and a control 

device for dimming LED illuminators have been developed - a scientific-applied 

contribution; 

- An algorithm and methodology have been developed for determining the installed 

capacities in a tunnel system. The task of optimizing the brightness levels in the 

entrance and transition zones of a road tunnel to minimize the number of used 

lighting fixtures is formulated - a scientific-applied contribution; 

- An algorithm and program have been developed to determine the additional saving 

of electrical energy while maintaining a constant Luminous flux in the lighting 

system - applied contribution; 

2. Obtaining corroborating facts: 

- The modes of operation of a street lighting system with two types of light sources HP 

sodium lamps and LEDs have been investigated - applied contribution. 

3. Creating a new model, research method, criteria, schemes: 

- Simulation models of luminaires with HP sodium lamps and LEDs and universal 

models of lighting systems using HP sodium lamps and LEDs have been developed - 

scientific and applied contribution; 

- A system for dimming and remote control of the parameters and status of tunnel and 

street lighting with HP sodium lamps has been developed and implemented - applied 

contribution; 

- An individual controller has been developed that controls the operation of the 

electronic control module of the luminaire. The controller has a built-in function to 

maintain a constant luminous flux - applied contribution. 

5. Assessment of the publications on the dissertation. 

The author's list of publications on the topic of the dissertation includes 9 publications. 

Of these, 1 is independent, and the remaining 8 are respectively: 1 with one co-author, 2 with 

two co-authors, 4 with three co-authors, and 1 with four co-authors. Of the publications, 6 are in 

the Proceedings of the Technical University - Sofia, 2 at the 6th Balkan Conference on Lighting 

Balkan Light 2015, and 1 publication was presented at the XIth Electrical Engineering Faculty 

Conference BulEF2019 and is available in the SCOPUS database. The presented publications 

are according to indicators D7 (20 points) and D8 (57.32) (total of 77.32 points) of the 

Regulations for the conditions and procedure for acquiring scientific degrees at the Technical 

University of Sofia. The publishing activity of MSc Eng. Petar Stoev meets the minimum 

requirements for the degree "PhD". This gives me reasons to assume that the results of the 

doctoral student's work have been sufficiently presented to the scientific community. 

6. Comments, Recommendations, and Notes. 
The general impression of the dissertation work is that a problem is examined 

comprehensively and solved in a complex manner. The dissertation work is well-written and 

designed, and it covers a large number of problems related to the management of outdoor 

lighting systems. In addition to the practical side, the dissertation work also has an educational 
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side, related to the in-depth knowledge of the issues involved. MSc. Eng. Stoev has presented a 

document certifying the applicability of the results of the dissertation - a contract with Street 

Lighting. 

I recommend to MSc. Eng. Stoev to continue research in this field in the future and to 

publish more independent publications in refereed and indexed editions.. 

7. Conclusion. 

In my opinion, the dissertation, in terms of the volume and significance of the research, 

represents a thorough and complete research development and fully meets the criteria and 

requirements formulated in the Law for the Development of Academic Staff in the Republic of 

Bulgaria in terms of volume, structure, and content. 

Taking into account everything said above, I give a positive assessment of the 

dissertation work. This gives me a reason to propose to the respected Scientific Jury to award 

the educational and scientific degree "PhD" to MSc. Eng. Petar Ivanov Stoev, in the field of 

higher education 5. "Technical sciences", professional direction 5.2 "Electrical engineering, 

electronics and automation", scientific specialty "Electric power supply and electrical 

equipment of industry". 

 

12.12.2022    Member of Scientific jury: 

   Sofia                      (Assoc. Prof. PhD Svetlana Tzvetkova) 

 


