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1. Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем в научно и научно- 
приложно отношение

Предмет на настоящата дисертация е електромагнитна съвместимост на въздушни линии за 
високо напрежение и кабелни линиите за средно напрежение, предназначени за пренос и 
разпределение на електрическа енергия. Съществуващите нормативни изисквания, както и 
редица изследвания в областта, определят актуалността на разработваната тема. През 
последните няколко десетилетия са проведени различни проучвания, с цел да се анализират и 
предвидят потенциалните опасности, които могат да възникнат вследствие излагането на 
електрически и магнитни полета. Разглежданите проблеми се засилва с въвеждането и 
масовото навлизане на възобновяеми източници на енергия, като фотоволтаични системи и 
ветрогенератори. Обоснована е актуалността и необходимостта от моделиране на 
хармоничното изкривяване на токовете и напреженията в отделните захранващи клонове от 
електроенергийната система. Добре известно е, че използването на преобразуватели в работата 
на различни електротехнически и електронни устройства води до генериране на хармоници и 
влошаване на работата на системното оборудване и на отделните компоненти.

Разгледаните в дисертационния труд проблеми са свързани с решаването на 
мултидисциплинарни задачи, които засягат различни научни области: електрически мрежи и 
система, електрически измервания, възобновяеми източници на енергия, оптимизация, 
електромагнитна съвместимост, кабелна техника.

Актуалността на проблема и конкретните задачи, разработени в дисертацията имат висока 
степен на значимост за науката и практиката.

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

В литературния обзор са включени 181 литературни и интернет източници, от коиго 26 на 
български език, 148 на чужд език и 7 интернет сайта. По-голямата част от използваните
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литературни източници са публикувани през последните 20 години. Работата включва общо 
62 фигури, 64 формули и 20 таблици.

Изложението направено в първа глава дава основание да се счита, че дисертантът познава 
в достатъчна степен състоянието на проблема. Приложения списък с използвани публикации 
доказва, че авторът е запознат с актуалните научни достижения в областта на разработвания 
проблем. Сериозната обработка на данните от направения литературен обзор е позволила да 
бъдат формулирани целта, която стои пред дисертанта и задачите, които трябва да се решат за 
постигане на целта.

Личното ми мнение, е че дисертанта достатъчно добре познава проблемите, които разисква 
в достатъчно голяма степен.

3. Съответствие на избраната методика на изследване с поставената цел и задача на 
дисертационния труд

Целта на дисертационния труд е насочена към разработване на симулационни модели на 
електропроводи - високо напрежение и кабелни линии - средно напрежение, като се оцени 
влиянието на генерираните електромагнитни гюлета и смущения.

За изпълнение на целта на изследването са използвани: теоретичен анализ, математическо 
описание, моделиране на процеси с подходящи програмни продукти, експериментални 
изследвания, сравнителен анализ на получените резултати.

Избраната методика съответства на поставената цел, а конкретните задачи, разработени в 
дисертационния труд са свързани със следните направления:

създаване на симулационен модел за анализ на електромагнитни и топлинни полета 
около електропровод - средно напрежение;
моделиране на симулираните полета от електропроводи с различно обявено 
напрежение;

- провеждане на сравнителен анализ между резултатите получени ог разработените 
модели и експериментални изследвания върху съществуващи електропроводи; 
анализиране на нивата на генерираните електромагнитни полета около кабелна 
линия - средно напрежение и извършване на числено моделиране; 
изследване качеството на напрежението, доставено от децентрализиран 
фотоволтаичен източник, използван за електроснабдяване на промишлено 
предприятие.

Поставената цел и формулираните за изпълнение задачи в дисертационния труд, 
съответстват на избраната методика на изследване.

4. Кратка аналитична характеристика на естеството и оценка на достоверността на 
материала, върху който се градят приносите на дисертационния труд

Дисертационният труд е в обем от 124 страници, като включва: въведение, 4 глави, като 
глава 2 е посветена изцяло на формулирането на целта и задачите за изпълнение, списък с 
претенциите за приноси и използвана литература.

Първа глава съдържа резултати от направеното литературно проучване.

Втора глава дава представа за обекта на изследване, формулира целта на дисертационния 
труд и описва задачите за решаване.
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Трета глава е посветена на анализ на магнитното и температурното поле, създавано от 
кабелна линия за средно напрежение, съставена от три отделни еднофазни проводника, с 
отчитане на взаимното разположение и разстояние между тях.

Четвърта глава е отделена за извършване на експериментални изследвания. Разгледано е 
влиянието на висшите хармоиици върху качеството на напрежението при присъединяване на 
фотоволтаична система -  проведени са редица експерименти и измервания за оценка на 
параметрите на захранващото напрежение. Представени са експериментални резултати във 
вид на графики и таблици, позволяващи да се направи анализ на качеството на захранващото 
напрежение в част от електрическата мрежа с присъединен централизиран енергиен източник. 
Оценени са общия коефициент на нелинейни изкривявания (ТЕГО), съдържание на хармоиици, 
наличието на фликер.

В края на всяка от главите са направени съответните изводи, които дисертантът е приел за 
съществени. Впечатлението ми от представените в дисертационния труд данни дават 
основание да се твърди, че направените заключения се базират на достоверни материали.

Към заключението авторът е представил справка за претенциите си за приноси в 
дисертационния труд, които не са разделени в научно-приложни и приложни приноси. 
Представените материали и резултати в тях определят еднозначно достоверността им, върху 
които се основават претенциите за приноси в дисертационния труд.

5. Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд
По моя преценка приносите в дисертационния труд се състоят в:

1. Създадени са модели на кабелни линии за средно напрежение и въздушни линии за 
високо напрежение, чрез използване на две програмни среди МаЧаЬ/81 тиПпкЖ NТоо1 (1Чеига1 
1Че1луогк Тоо1Ьох) и ЕЬЕК™/СаЬ1е НщЬ Уо11а§е.

Софтуерния продукт №ига1 Не1\\огк ТооШох на МабаЬ/ЗтшНпк е използван успешно при 
анализиране на електромагнитното поле около електрически проводници в мрежи средно 
напрежение. Използвани са динамични неврони, тъй като входните данни са променливи във 
времето.

Софтуерния продукт ЕЕЕК™/СаЬ1е IIщЬ Уо1йще е използван за провеждане на числен 
анализ, създаване и изследване на температурно и магнитно поле на въздушни линии при 
различно взаимно разположение на кабелите един спрямо друг. Чрез реализираните модели са 
проведени числени експерименти за определяне интензитета на магнитното поле около 
въздушни и кабелни линии с различно натоварване и различно обявено напрежение. Доказано 
е, че магнитното поле придобива най-високи стойности при хоризонтално разположение на 
отделните кабели и разстояние помежду им х = 1/2 О,,,,

Доказани са известни на научната общност резултати и факти, но получени чрез прилагане 
на нови научни методи и подходи. Доказателствата са реализирани чрез провеждане на 
изследвания, като са определени пределно допустимите стойности на интензитета на 
магнитните полета около кабелни линии за средно напрежение и въздушни линии за високо 
напрежение.

2. Доказана е възможност за успешно прилагане на реализираните модели, както в 
практиката при извършване на експериментални изследвания, така и при решаването на 
теоретични изследвания и проблеми.
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3. Разработена и представена е нова методика за вариантно изследване на магнитни полета 
около кабелна линия-средно напрежение, при произволна комбинация на полагане на 
проводниците.

Предложената методика се състои от няколко основни етана: 1) Избор на сечение и тип 
кабелна линия, съобразно начина на полагане и работната среда; 2) Определяне на обявения 
ток на работа на избраният кабел; 3) Провеждане на избор за полагане на кабелните линии, в 
съответствие със зададените технически изисквания и локални инфраструктурни особености; 
4) Извършване на индивидуален анализ за всеки вариант на полагане на кабелната линия; 5) 
Преобразуване на изходния модел в симулационен; 6) Съставяне на графичен/визуален модел 
с точно зададени координати.

4. Доказан е ефект от наличието на хармоници над пределно допустимите норми, въведени 
със хармонизирания стандарт БДС ЕК 50160, при фотоволтаична централа присъединена към 
промишлено предприятие. Установени са стойности на фазните и линейните напрежения 
извън регламентираните толеранси, но като цяло системата остава стабилна. Показано е, че 
общото съдържание на хармоници в напрежението, при наличие на фотоволтачина централа, 
е в нормални граници.

6. Оценка на степента на личното участ ие ма дисертанта в приносите
Публикуваните научни работи, според списъка представен в дисертационния труд, са шест. 

Три от които са самостоятелни, а в останалите три е втори автори (от двама). Тези факти ми 
дава основание да смятам, че участието на дисертанта в приносите е съществено, разбира се 
при съдействието на научните ръководители. Една от публикациите е на английски език, а 
останалите 5 (пет) броя са на български език. Четири от публикациите на дисертанта попадат 
в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно 
рецензиране. Няма данни дисертанта да е участвал в международни, национални или 
университетски научни проекти. Гореизложените факти ми дават основание да считам, че 
формулираните претенции за приноси са лично дело на дисертанта.

7. Преценка на публикациите по дисертационния труд
Дисертационния труд съдържа списък от шест публикувани научни работи. Пет от работите 

са доклади на национални научни конференции, отпечатани в сборници с доклади, съответно: 
Списание „Известия на съюза на учените -  Сливен“ -  2019 и 2020 г. и сборник доклади от 
„Седемнадесета национална младежка научно-практическа конференция 2020“ на ФНТС. 
Няма данни някой от сборниците да са включени в базите данни 8СОРИ8 или УеЬ о!'8счепсе. 
Една от публикациите е намерила място в международното списание 1п1егпа1юпа1 .ктгпсй о / 
Еп§1пеег1п§ апс18аепсе 1пхепИоп (11881), което е специализирано в областта на компютърните 
науки и електрониката. Няма представени данни за забелязани цитирания. Научните работи, 
включени в дисертационния труд, отразяват основната част от неговото съдържание. 
Изданията, в които са публикувани, дават основание да се приеме, че публикациите са станали 
достояние на научната общност у нас и в чужбина.
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8. Използване на резултатите от дисертационния труд в научната и социалната 
практика

Не са представени резултати, удостоверяващи използването на резултатите от 
дисертационния труд в практиката. Част от тези резултати биха могли да се включат в учебния 
процес на студентите.

9. Оценка на съответствието между авторефсрата и е изискванията за изготвянето м.

Авторефератът е подготвен в съответствие с образеца на Технически университет -  София 
и е публично предоставен на интернет страницата на университета. Съдържанието му отразява 
основните положения и приносите на дисертационния труд. Представеният автореферат е в 
обем от 32 страници текст, структуриран в 4 глави, като номерацията на фигурите, схемите и 
таблиците в автореферата съответстват на тези в дисертационния труд. Авторефератът 
отразява напълно и съдържателно съществото на дисертационния труд.

10. Мнения, препоръки и критични бележки
Представеното в дисертацията научно изследване е завършено, резултатите от проведените 

изследвания са публикувани в рецензирани и реферирани на национално ниво публикации.

В обзорната част на дисертацията липсват достатъчно данни даващи съпоставка с 
наличието или отсъствието на други подобни методики и подходи при решаването на 
проблема и формулираните задачи. Липсва сравнителен анатиз, свързан конкретно с 
претенциите на автора. Би трябвало да се направи сравнение с други публикации за прилагане 
на подобни методики, модели.

Част от приносите, дадени в дисертационния труд, не показват каква точно е претенцията 
на автора, а коментират проведени измервания.

Като препоръка, мога да кажа следното: когато коментирате резултати от проведени 
числени или експериментални изследвания, е добре да се дадат конкретни стойности на 
дадения параметър, а не просто да се спомене, че дадената стойност е най-висока или остава 
без промяна. В отделните абзаци, на места липсват препратки към съответните фигури за 
които се отнася текста.

Препоръките ми към дисертанта са насочени в две посоки и са свързани с неговата бъдеща 
дейност като учен:

- да се прецизират коментарите, свързани с причинно-следствената връзка на 
наблюдаваните явления и получените резултати.

- да засили участието си в научната работа чрез участие в научни проекти на 
университетско, регионално и национално ниво;

- да разшири обхвата на научните си изяви.

Заключение
Въз основа на изложените по-горе аргументи за новост, оригиналност и значимост на 

намерените научно-приложни приноси в резултатите на дисертационния труд, давам своя 
положителен вот за присъждане на научна степен „доктор“ на кандидата. Дисертационния 
труд съответства на изискванията за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, 
заложени в ЗАКОНА за развитие на академичния състав в Република България, 
ПРАВИЛНИКА за прилагане на закона за развитие на академичния състав в Република

Рецензия на дисертационен труд с тема: „Електромагнитна стр. 5 от 6
съвместимост в електроснабдителните системи ”
Автор: маг. инж. Ивелина Методиева Рецензент: доц. д-р Диляна Господинова



България и ПРАВИЛНИКА за условията и реда за придобиване на научни степени в 
Технически университет -  София.

С основание предлагам на уважаемите членове на научно жури в процедурата по защита на 
дисертационния труд да подкрепят присъждането и да гласуват решение за придобиване на 
образователната и научна степен „доктор“ на

маг. инж. Ивелина Христова Методиева

по професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“ с научна 
специалност: „Електрически мрежи и системи“.

София, Рецензент:

31.03.2021 г. (доц. д-р Диляна Господинова)

Рецензия на дисертационен труд с тема: „Електромагнитна стр. 6 от 6
съвместимост в електроснабдителните системи ”
Автор: маг. инж. Ивелина Методиева Рецензент: доц. д-р Диляна Господинова



Р О 8 I Т I О N

ТЬез1з оп Л е асрш81Яоп оГ

ЕЯисаЯопа! апЯ заепййс Яе§гее "БосГог"

РгоГеззюпа1 Яе1Я: 5.2 „Е1ес1пса1 еп§теепп§, е1есЛошс$, апс! аЛотаЯоп“ 
8с1епЯйс зреааЬу: "Е1есГпса1 пе1\уогкз апЯ зузГетз"

БераПтепГ: "Е1есШса1 Еп§теепп§, АиЛтаЯоп апЯ ЛГогтаЯоп ТесЬпою§у"

Аи1Ьог оГ Л е сЦззейайоп: МазГег оГЕп§теепп§ кеНпа НпзЛуа МеЛЯкуа
ТЬете оГ Ле сЬззейаЯоп: Е1ес1гота§пе<к сотраНЬНку ш ексЯгкку зирр!у
зузГетз”
К.еу1е\уег: Аззос. РгоГ. ОЦуапа N. СозросЛюуа, РЬБ, РасиНу оГ Е1ес(пса1 
Еп§теепп§ а! ТесЬпка! 11туегзИу - 8оЛа, тетЪ ег оГ Ле 8скп11Пс Лигу арро1и1сс1 
Ьу огЯег№ ОЖ-5.2-17 оГ 02.02.2021 оГЛе КесЮг о1"ГО-8оЯя

1. ТоркаШу оГ Ле ргоЬ1еш Яеуе1ореЯ ш Л е ЛззегЛЛоп ш зскпГШс апс! зскпШк 
аррНсайоп

ТЬе зиЬ]ес10ГЛ 15 сИззейаРоп 18 Л е е1ес!гота§пеЯс сотраЯЬШгу оГЛ§Ь уоЬа§е оуегЬеаЯ Ьпез 
апс! теЯ ш т уоЬа§е саЬ1е Ьпез ЯезщпеЯ Гог капзппззюп апс! ЛзШЬиРоп оГе1ес1псЬу. ТЬе ех1зЯп§ 
ге§и1аюгу герикешепГз, а8 ше11 аз а пишЬег оГ зШсИез Л  Ле Яе1Я, ЯеСегтте Л е гекуапсе оГ Ле 
Яеуеюрес! Сорк. Уапоиз зЛскезНауеЬееп сопЯисГеЯоуегЛекзСГе^уЯесаЯезЮ апа1уге апс! ргесЕс! 
Ле роЛпйа! ЬагагЯз Ла1 шау апзе Ггот ехрозиге 1о еюсГпс апс! та§пеЯс Яе1Яз. ТЬе ргоЬктз 
сопзЛегес! аге ехасегЪаСеЯ Ьу Л е тСгоЯисЯоп апЯ т а зз  епГгу оГ гепе\уаЬ1е епег§у зоигсез, зисЬ аз 
рЬоЮуокаю зузГетз апс! ууЛЯ ГигЪтез. ТЬе ГоркаЛу апЯ Ле пееЯ Гог тоЯеШп§ Л е Ьагтошс 
Я1з1огЯоп оГ сиггепГз апЯ уока§ез т  Л е ЛЛу1с1иа1 ро\уег зирр1у ЬгапсЬез оГ Л е ро\уег зузГет аге 
зиЬзЛпЯаСеЯ.

Ь 13 \уе11 кпо\уп ЛаГ Ле изе оГ (гапзЯисегз т  Ле орегаЯоп оГ уапоиз е1ес!пса1 апс! ексю отс 
Яеукез 1еаЯз 1о Л е §епегайоп оГЬагтотсз апЯ ЯеГепогаЯоп оГ Л е орегаЯоп оГ зузСет еяшртеп! 
апЯ ЛЯтЯиа1 сотропеЛз.

ТЬе ргоЬ ктз сопз1ЯегеЯ т  Ле Лззегшюп аге ге1а1еЯ Ю зо1ут§ ти1ЯЯ1зар1тагу Газкз ЛаС аГГесС 
ЯНТегепС заепЯЯс Яе1Яз: ексЛса! пеПуогкз апЯ зузСегп, е1есЛса1 шеазигетеШз, гепе\уаЬ1е епег§у 
зоигсез, орЯпихаЯоп, е1есСгота§пеЯс сотраЯЬШГу, саЬ1е ГесЬпою^у.

ТЬе ЛркаНГу оГ Ле ргоЬ1ет апЯ Ле зрес1Яс Газкз Яеуеюрес! 111 Л е Я^ззейаЯоп Ьауе а ЬщЬ 
Яе§гее оГ зщтЯсапсе Гог заепсе апЯ ргасЯсе.

2. Бе^гее оГ кпосу!еЯ§е оГ Ле з!а1е оГ Ле ргоЬ1ет апЯ сгеаЯуе 1111егрге1аЯоп оГ Шегагу 
та(епа1

ТЬе ЛегаЛге геу1е\у 1пс1иЯез 181 Легагу апЯ 1п1:егпе1 зоигсез, оГ ууЛ сЬ 26 1п Ви1§апап, 148 Л 
а Гоге!§п 1ап§иа§е апЯ 7 ууеЬзкез. Моз! оГ Л е изеЯ НЛгаЛге зоигсез Ьауе Ьееп риЬИзЬеЯ 1п Л е 1аз1 
20 уеагз. ТЬе ууогк 1Пс1иЯез а 1о1а1 оГ62 Я§игез, 64 ГогтЛаз апЯ 20 1аЬ1ез.

015§ег1аПоп ге\че\у оп СЬе Ягете: „ЕкхСготацпеОс 
сотраОЪШСу ш е!есСпсНу чирр1у зуяСетз” 
АиЛог: 1\еНпа НпзЮуа МеЮЯгеуа Ке\4с«ег: Аззос. РгоГ. ОИуапа СозроЯтоуа, Р1Ю
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ТЬе зШешеШ шас1е т  гЬе йгзг сЬаргег §1уез дгоипйз го ЬеНеуе гЬаг гЬе сЬззеггаНоп 1$ зиййаепг1у 
а\\аге ой (Ье з1а1е ой гЬе ргоЬ1еш. ТЬе аПасЬес! Нз1 оЙ изес! риЬНсаНопз ргоуез гЬаг Ле аиЛог 15 

йатШаг \уИЬ Ле сиггепг заепгШс асЛеуетепгз т  гЬе ЛеМ ой гЬе «Зеуеюрес! ргоЬ1ет. 8епоиз 
ргосеззт§ ой Ле с!а1а Лот гЬе Нгегагиге геу1е\у Ьаз а11о\уес! йогти1агт§ гЬе соа! йаст§ 1Ье 
сЬззеггагюп апс! 1Ье газкз гЬаг тизг Ье зоКес! го асЛеуе гЬе §оа1.

Му регзопа1 ортю п  18 гЬаг гЬе сЬззеггагюп 1$ \уе11 епои§Ь а\уаге ой гЬе !ззиез Л сЬзсиззез го а 
I агее епоиаЬ ехгепг.

3. СотрНапсе ш(Ь (Не $е1ес(е<! зигуеу те(Ьос!о1о§у \уКЬ (Ье оЬ]ес(1уе апс! (азкз ой (Не 
сИ$$ег(а(шп \уогк

ТЬе §оа! ойгЬе сЬззеггагюп 18 а т 1ес! аг с1еуеюрт§ 81 ти1агюп тос1е1з ойроу/ег Нпез - ЬщЬ уоЬа§е 
апс! саЬ1е Нпез - тесЬ ит уоНа«е, аззеззтд; гЬе Нпрасг ОЙ §епегагес! е1есггота§пег'1с ЯеШз апс! 
тгегЙегепсе.

То гтр1етеп(а(юп гЬе ригрозе ой гЬе гезеагсЬ аге изес!: гЬеогег!са1 апа1уз1з, тагЬетагюа! 
Незспргюп, тос!еШп§ ой ргосеззез у/НЬ арргорпаге зоЛ\уаге ргодисгз, ехрептепга1 гезеагсЬ, апс! 
сотрагаНуе апа1уз!з оГ гЬе гези1гз.

ТЬе сЬозеп тегЬосююду соггезропНз (о гЬе зег §оа1, апс! гЬе зрес1Г1с газкз Пеуеюрес! т  гЬе 
сЬззеггагюп аге ге1агес! го гЬе йо1юлут§ агеаз:

- сгеагюп оГ а з!ти1аг1оп тос!е1 йог апа1уз!з ой е1есггота§пегю апс! гЬегта1 Леюз агоипс! а 
ро\уег Нпе - тесЬ ит уо1га§е;

- тос!е!Нп§ ойгЬе зптшкгес! Йе1с!з оЙ рспуег Нпе8 \уИЬ сШТегепг Йес1агес1 уоЬа^е;
- сопс!исгю§ а ге1аг1уе апа1уз18 Ьег\уееп гЬе гезиЛз оЬгатес! Л о т  гЬе сюуеюрес! тос!е1з апс! 

ехрептепга1 згисЬез оп ех1згт§ ролуег Нпез;
- апа1уз18 ой гЬе 1еуе1з о!' гЬе цепегагес! е1есггота§пегю Неюз агоипс! гЬе саЬ1е Нпе - тесЬит 

уоНа§е апс! питепса1 тос!е1Нп§;
- згиНу ой гЬе с1иаПгу ой гЬе уоЛа§е зиррПес! Ьу а НесепггаЬгес! рЬогоуоНаю зоигсе изес! 1'ог 

гЬе ро\уег зирр1у ойап тсЬдзгпа! р1апг.
ТЬе зег §оа1 апс! гЬе газкз йогти1агес! йог !тр1етепгаг1оп т  гЬе сЬззеггагюп \уогк соггезропс! 

го гЬе сЬозеп гезеагсЬ тегЬосююду.

4. Впейапа1у(ка1 сЬагас(еп$(ю ой (Ье па(иге апс! аззеззп1еп( ой (Ье геНаЬНку ой (Ье та(епа1 
оп луМсЬ (Ье сНззег(а(тп соп(пЬи(юпз аге Ьазес!

ТЬе сЬззеггагюп Ьаз а уо!ите ой 124 ра§ез, тс1исЬп§; ап юггосюсгюп, 4 сЬаргегз, аз сЬаргег 2 18 
НеуогеН епНге!у го гЬе йогти1аг!оп ой гЬе §оа! апс! газкз йог !тр!етепгаНоп, а Нзг ой с1а!тз апс! 
сопгпЬиНопз.

ТЬе Лгзг сЬаргег соШатз гЬе гези1гз ой гЬе Нгегагиге з(ис!у

ТЬе зесопс! сЬаргег §1Уез ап гс!еа ой гЬе оЬ]есг ой гезеагсЬ, йогти!агез гЬе ршрозе ой гЬе 
с!!ззеггаНоп апс! НезспЬез гЬе газкз го Ье зо!уес1.

ТЬе гЬЛд сЬаргег 13 Неуогес! го гЬе апа1уз!з ой гЬе тацпеНс апс! гетрегагиге Ле1с! сгеагес! Ьу а 
тесЬ ит уоИа§е саЬ1е Нпе сотрозес! ой гЬгее зерагаге 81 п§1е-рЬазе сопсюсгогз, гакт§ юго ассоипг 
гЬе тигиа11осаг1оп апс! сЬзгапсе Ье!\уееп гЬет.

А йоиггЬ сЬаргег 13 зег аз1с!е йог ехрептепга1 гезеагсЬ. ТЬе тйиепсе ой гЬе Ш§Ьег Ьагтошсз оп 
гЬе ^иаНгу ой гЬе уо!га§е \уЬеп соппесг1п§ а рЬогоуо!га1с зузгет 18 сопз!с!егес! - зо те  ехрептепгз

015зеПа110п ге\1С\у оп Ив 1Ьете: „КЛесСготайпсИс 
сошраШ)ННу т  е1ес(псНу чирр1у зузгетз” 
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апс! теазигетепСз шеге регГогтес! 1о еуаЛаЛ Л е рагатеЛгз оГ Ле зирр1у уоЬа§е. Ехрептеп*а1 
гезиЬз аге ргезетес! т  Л е Гогт оГ §гарЬз апс! *аЬ1ез, а!1ошт§ *о апа!уге Ле ^иа!̂ :̂у оГ Ле зирр1у 
уоНа§е т  а рай оГ Л е е1ес!пса1 пеиуогк \угЛ  а соппес*ес! сепйаНгес! епещу зоигсе. ТЬе 1о1а1 
соеШ аеп! оГпопНпеаг ЛзЮгйоп (ТЕГО), Ь агто тс  соШеп!, Ле ргезепсе оГГНскег \уаз еуа1иа!ес1.

А* Ле епс1 оГ еасЬ оГ Л е сЬарСегз Ле гезресйуе сопсЛзюпз аге тайе, \уЛ сЬ Ле ЛззегШюп Ьаз 
сопзЛегей еззепйаН Му 1тргеззюп оГ Л е йа!а ргезетес! т  Ле ЛззеЛайоп §1Уез геазоп ф  зау Ла* 
Л е сопсюзюпз аге Ьазес! оп геНаЬ1е та1епа1з.

1п сопскш оп, Ле аиЛог Ьаз ргезетес! а геГегепсе Гог Лз сШ тз Гог сотпЬийопз 1о Ле 
ЛззеПайоп, \уЛсЬ аге по! ЛуЛес! тСо зшепййс-аррНес! апс! аррНей сотпЬийопз. ТЬе ргезетес! 
та1епа1з апс! гезиЬз т  Леш ипатЬ1§иоиз1у с!е*егтте Л ей  геНаЬПйу, оп уЛисЬ Л е сШ тз Гог 
сотпЬийопз *о Л е ЛззеПайоп аге Ьазес!.

5. 8с1епИПс, аррПес! апс! аррПес! сотпЬийопз оГ (Ье (ПззеИайоп \уогк
1п т у  ортю п, Ле сотпЬийопз Ю Л е ЛззеПайоп сопз!з1 оТ

1. Мойе1з оГ т е Л и т  уоПа^е саЬ1е Нпез апс! ЬщЬ уока^е оуегЬеас! Нпез Ьауе Ьееп сгеа*ес! и зт§  
*\уо зой\уаге епуйоптеШз МаЙаЬ / 8тшНпк / NN1001 (№ига1 УеСхуогк ТооЛох) апс! ЕЬЕК ™ / 
СаЬ1е ЕП§Ь УоЬа§е.

МаЙаЬ / 8птшНпк'5 №ига1 №*\УОгк ТооЛох зойшаге Ьаз Ьееп изес! зиссеззГиПу т  апа!у2т §  Л е 
е1есЛота§пейс йеШ агоипй е1ес*пса1 сопйисШгз т  тесЬ ит уоЙа§е пепуогкз. Оупапйс пеигопз 
аге изес! Ьесаизе Ле три* Йа1а аге уапаЬ1е оуег й те .

ТЬе зоЙи/аге ргойис* ЕЛЕК ™ / СаЬ1е ГНцЬ УоЬаае 13 изес! Гог питепса1 апа1уз18, сгеайоп апс! 
зйдс!у оГ СетрегаШге апс! та§пейс Яе1с! оГ оуегЬеас! Нпез \уЬЬ а ЛГГегет тиша1 аггап§етеп* оГ 
саЬ1ез ге1айуе !о еасЬ оЛег. Мппепса1 ехрептеШ з луеге регГогтес! Лгои»Ь Л е геаНгей тоНеЛ 1о 
Ье*ептппе *Ье 1п*епз1*у ок*Ье та^пеНс Йе1с1 агоипс! оуегЬеас! апс1 саЬ1е Нпез у/1Л ЛГГегеп* 1оаЬз апс! 
сШегеп* с!ес1агес! уоЬацез. И Ьаз Ьееп ргоуеп Ла* *Ье та§пе*1с Пе1с1 асс]1нгез *Ье Ь1§Ьез1 уаюез 
\уЬеп Ле 1псЬу1с1иа1 саЬ1ез аге аггап§ес! ЬопгопСаНу апс! *Ье Ь1з*апсе Ье*\уееп Л е т  15 х = 1/2 Врг.

НезиЬз апс! ГасСз кпо\уп Ю Ле зс)епНйс сотти тС у  Ьауе Ьееп ргоуеп, Ьи1 оЛатес! Ьу арр1у1п§ 
пе\у зс^епНйс теЛ оЬз апс! арргоасЬез. ТЬе еУ1с!епсе \уаз геаПгес! Ьу сопЬисЬпд гезеагсЬ, 
с!е*егт1п1п§ Ле т а х 1 т и т  а11о\\?аЬ1е уа1иез ой *Ье 1п*епз11у оГ та^пеНс йеШз агоипс! тесЬ ит 
уо1*а§е саЬ1е Нпез апс! Ь1§Ь уо1*а§е оуегЬеас! Нпез.

2. ТЬе роззЛПЬу Гог зиссеззГи! аррНсаНоп о!' Ле геаНхес! тос!е1з Ьаз Ьееп ргоуед, ЬоЛ т  *Ье 
ргасНсе о!'рег!'огт1п§ ехрептеЛа! гезеагсЬ апс! 1п зо1у1п§ *ЬеогеНса1 гезеагсЬ апс! ргоЬ1етз.

3. А пе\у теЛос!ою§у Ьаз Ьееп деуеюрес! апс! ргезепСес! Ьог а уапап* з*ис!у о!' таупе!1с Не1с!з 
агоипс! а саЬ1е Нпе-тес!!ит уо!*а§е, \уЬЬ апу сотЬ!паНоп о!'\у1пп§.

ТЬе ргорозес! теЛос!о]о§у сопз!з!з о!' зеуега1 та!п  з1а§ез: 1) 8е1есНоп оГ зесНоп апс! *уре оГ 
саЬ1е Ппе, ассогЛп§ !о *Ье теЛос! ой 1ау1п§ апс! Ле ш огкт^ епуагоптеп*; 2) Ве1е т п п 1п§ Ле 
с!ес1агес! орега*1Пц сиггеп* ок*Ье зе1ес*ес1 саЬ1е; 3) Саггу!п« ои! а зе1есНоп Гог 1ау1п§ Л е саЬ1е Нпез, 
ипс!ег Ле зе* СесЬтса! гес1и1гетепГз апс! 1оса1 1пГгаз1;гис1:ига1 ГеаСигез; 4) РегГогт!п§ ап гпсИу!с1иа1 
апа1у515 Гог еасЬ уапап* оГ 1аут§ Ле саЬ!е Нпе; 5) ТгапзГогтаНоп оГ Л е 1п1На1 тоде1 !пГо а 
31ти1аЬоп опе; 6) СгеаНш* а §гарЬ!с/у1зиа1 тоНе! тоЛ ргеазе!у ЬеГтес! соогЛпа!ез.

ОхззеПаПоп ге\)е\\ оп Пие сЬете: „Е1ес1готацпеНс 
сотраНЬНйу т  е!ес*пску зирр1у зузСетз” 
АиШог: КеИпа НпзГоуа МсЮсИсса Ке\1е«ег: Аззос. РгоГ. ОИуапа Созродтоуа, РШ
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4.ТЬе еРГес! оР Ле ргезепсе оРЬаптюшсз аЬоуе Ле т а х 1 т и т  рептззЛ Л  погтз, тЛоЬисед шкЬ 
Л е Ьагтошгес! з!апс!агс! В0 8  ЕИ 50160, а! а рЬоЮуоНшс ро\уег р1ап1 соппес1еЬ1о ап тЬизЬпа! 
еЛегрпзе Ьаз Ьееп ргоуес!. Уаюез оР рЬазе апс1 Нпе уоИа^ез оШзЛе Л е ге§и1а!ес! ю1егапсез Науе 
Ьееп езЛЬНзЬеЬ, Ьи! т  §епега1, Л е зуз1ет г е т а т з  з!аЬ1е. И 15 зЬошп Ла1 Л е Ю1а1 соп1еп1 оР 
Ь агтотсз т  Ле уоНаде, т  Л е ргезепсе оР а рЬоЮуоНаю р1ап1,!з \ю Л т  погта1 Н ткз.

6. АззеззтепР' оР Ле ехРеп! оР Ле аиЛог'з туоКетеп* ш Ле соШпЬиЬопз
ТНе риЬПзЬеО заепЬРю рарегз, ассогсИп§ 1о Ле Из! ргезегПес! т  Ле сНззейаЬоп, аге з1х. ТЬгее 

оРууЬюЬ аге шс!ерепс1еп1, апс! т  Ле оЛег Лгее 15 а зесопс! аиЛог (оР 1\уо). ТЬезе Рас!з сруе т е  а 
геазоп Ю ЬеПеуе Ла1 Ле рагЬараЬоп оР Ле ЛззеВаОоп т  Ле соптЬиЬопз 18 еззепЬа1, оР соигзе 
\уйЬ Л е азз1з1апсе оР Л е заепЬЬс тапацег. Опе оР Л е риЬНсаЬопз 18т  ЕпуНзЬ, апс! Ле оЛег 5 
(йуе) 135иез аге т  Ви1§апап. Роиг оР Ле ЛззейаЬоп'5 риЬНсаЬопз аге ЛсккЗес! т  Л е ]ЧаЬопа] 
КеРегепсе У з1 оР СоЛетрогагу Ви1§апап 8с!епЬГ1С РиЬНсаЬопз \у!Л 8с1епЬПс Кеу!е\у. ТЬеге 18 
по еуЛепсе Ла1 Ле ЛззейаЬоп Наз рагЬараЛЬ т  Л1егпаЬопа1, паЬопа1 ог ишуегзЬу гезеагсН 
рго)ес!з. ТЬе аЬоуе ГасСз §1уе т е  а геазоп ю  ЬеНеуе Ла! Л е Рогти1а!ес! с1а1тз Рог соптЬиЬопз аге 
Л е регзопа1 луогк оР Л е ЛззейаЬоп

7. АззеззтеШ оГ риЬНсаЬопз ипЬег Ле сНззеПаНоп ууогк
ТЬе ЛззейаЬоп соЛ атз а Нз! оР з1х риЬПзЬес! заепЬРт рарегз. Нуе оРЛе рарегз аге геройз оР 

паЬопа! заепЬГю сопРегепсез, риЬПзЬес! т  соНесЬопз оР геройз, гезресЬуе1у: 1оигпа1 оР Ле Ш ю п 
оР ЗаепЬзРз - 8Нуеп - 2019 апс! 2020 апс! а соПесЬоп оР геройз Ргот Л е "8еуеШеепЛ №Ьопа1 
УоиЛ БаепЬЯс апс! РгасЬса1 СопРегепсе 2020" оР РОТ8 ТЬеге 1з по еуЛепсе Ла1 апу оР Л е 
соНесЬопз аге тс1ис1ес1т Ле 8СОР118 ог \УеЬ оР 8аепсе ЬагаЪазез. Опе оР Л е риЬНсаЬопз Роипс! 
а р)асе т  Ле 1мегпаЬопа1 1оигпа1 оРЕп§)пеепп§ апд 8с1епсе ЛуепОоп (ИЕ81), \уЬ1сЬ зрес1а112ез 
1п с о т р т е г  заепсе апс! е1есЛошсз. N0 с1а!а оп оЬзегуес! аЛРопз аге ргезеШесР ТЬе заепОйс луогкз 
1пс1ис1е(11п Ле сИззейайоп геР1ес! Ле тш п рап оР 11з соп1еп1. ТЬе риЬНсаЬопз 1п \у!псЬ Леу аге 
риЬПзЬес! §1уе дгоипйз 1о аззите Ла1 Ле риЬНсаЬопз Ьауе Ьесоте ауаИаЬ1е 1о Л е заепЬГю 
соттиш 1у а! Ь оте  апс! аЬгоас!.

8 .11зш§ Ле гезикз оР РЬе ЛззегсаВоп 111 5С1еп11Пс апс! зос1а1 ргасйсе
N0 гезиЬз аге ргезетеЬ, сегЬРут§ Л е изе оР Л е гезиЬз оР Ле ЛззеПайоп т  ргасЬсе. 8 о те  оР 

Лезе гези]1:5 соиШ Ье 1пс1ис1е(Р 1п Ле зЛ^еЛз' 1еагп1п§ ргосезз.

9. Аззеззтеп! оГ Ле сопГогтИу оГ Ле Лез18 \у|Л Ле ^е^и^^етеп^5 Рог кз ргерагайоп, аз 
ууеП аз Ле а(1ециасу оР геР1ес1ш§ Ле Ьаз1сз ап<1 сопРпЬиРюпз оР Ле сНззегРаЛт \уогк

ТЬе аЬзйас! 15 ргерагес! 1п ассогдапсе у/1Л Ле тос!е1 оР Л е ТесЬп1са1 1)п1уег511у - 8оРш апс! 15 
риЬНс1у ауаПаЬю оп Ле \уеЬз11е оР Л е ишуегзку. Из сопгеп! геПесгз Л е т а т  рогШз апс! 
соШпЬиЬопз оР Ле сЪззеПаЬоп. ТЬе ргезегПес! аЬзЛас! 151п а уою те оР32 ра§ез оР 1ех1, зЛис1игес1 
т  4 сЬарЛгз, аз Л е питЬепп§ оР Ле Р1«игез, зсЬетез апс! 1аЬ1ез 1п Л е аЬзЛас! соггезропкз Ю сЬозе 
1п Л е ЛззеПаЬоп. ТЬе аЬзЛас! Ри11у апс! театп§Ри11у геПесСз Ле еззепсе оР Ле сЬззеЛаЬоп.

10. Ор1П!опз, гесоттепйакопз, оЬзегуакопз
ТЬе заепЬГю гезеагсЬ ргезеШес! т  Л е сЪззейаЬоп !з сотр1е!ес1, Ле гезиЬз оР Л е сопс!ис1ес! 

гезеагсЬ аге риЬПзЬес! 1п реег-геу1е\\;ес! апс! геРегеес! а! паЬопа! 1еуе! риЬНсаЬопз.
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1п Л е геупе\у рай ок Л е Лззейайоп, Леге 13 а 1аск ок с1а1а сотрапп§ \укЬ Л е ргезепсе ог аЬзепсе 
окоЛег згтПаг теЛ осю ю ^ез апс! арргоасЬез т  зо1уш§ Л е ргоЬ1ет апс! Ле коптйакес!1азкз. ТЬеге 
15 по сотпрагайуе апа1уз15 ге1а1ед зреайсаИу Ю Л е аиЛог'з с1а1тз. А сотрапзоп зЬоиШ Ье тад е  
м Л  оЛег риЬНсайопз оп Л е аррНсайоп ок з1тПаг теЛосюю§1ез, тоде1з.

8 о т е  ок Л е соптЪийопз еруеп т  Л е Лззейайоп до по! зЬо\у \уЬа! ехасйу 18 Л е аиЛог'з сШ т 
Ьи1 с о т т е п ! оп теазигетепкз.

Аз а гесоттепдайоп, I сап зау Л е ко11о\ут§: \уЬеп соттепй п §  оп Л е гезийз ок питепса! ог 
ехрептеп1а1 зкиЛез, 111з §оод 1о ьруе зреайс уа1ие$ ок а §1Уеп рагатеЛг, апд по! ]из11о тепйоп 
Лак Л е §1уеп уа1ие 18 Ле 1д§Ьез1; ог г е т а т з  ипскап§ед. 1п Ле зерагаЛ рага§гарЬз, т  зо те  р1асез, 
Леге аге по гекегепсез 1о Л е гезресйуе йдигез 1о ллН1сЬ Ле 1ех1 гекегз.

Му гесоттепдайопз Ю Ле Лззейайоп аге Лгескед т  1\уо Лгесйопз апд аге ге!а!ед Ю Ь1з киЛге 
\уогк аз а 8с1еп1:1«г:

- 1о зреаку Л е соттеШ з ге!акес1 1о Ле саиза1 ге1айопзШр ок Ле оЬзегуед рЬепотепа апд 
Ле оЬкатед гезиНз.

- Ю зкгеп^Леп 11з райюрайоп т  5с1еп1|к1с луогк Лгои§Н раЛЛрайоп т  гезеагсЬ рго]ес1з ак 
итуегаку, ге§юпа1 апд пайопа11еуе1;

- ко ех рап д Ле зсоре ок 115 заепййс асйУ1Йез.

С опсЛ зтп

Вазед оп Ле аЬоуе аг§итепкз ког поуеку, оп§1паП1у апд зщ тйсапсе ок Ле коипд зЛепййс апд 
аррНед сопкпЬийопз т  Ле гезиИз ок Л е Лззейайоп, I §1уе т у  роз!Йуе уоке ког а\уагЛп§ Ле 
заепййс йецгее "Воског" ко Л е сапЛйаке. ТЬе Лззейайоп сотрНез \\аЛ Л е ^е^ш^етепк5 ког 
оЬкатту  Л е едисайопа1 апс! заепййс де§гее "Воског" зек т  Ле ЬА\А ког Ле деуеюртепк ок Ле 
асадегшс зкаккт Л е КериЬИс ок ВиЛапа, Ле КЦЬЕ8 ког аррИсайоп ок Ле 1а\у ког Ле йеуеюртепк 
ок Л е асайепйс зкакк т  Л е КериЪНс ок Ви1§апа апд Л е К.ЦЬЕ8 ког Ле асс|Ш81Йоп ок зс}епййс 
сюугеез а! Ле Тесйшса1 Ш!уегз1ку - 8ойа.

I п§Ьк1у зш>§езкко Л е езкеетей тетЬ егз  ок Л е заепййс р гу  т  Ле ргосейиге ког Ле декепсе ок 
Л е Лззейайоп ко зиррой Л е ашагй апд ко уоке оп а деазюп ког оЬкаЛнт Ле едисайопа1 апс! 
заепййс де§гее "РосЛг" ок т а § . еп§. 1уеНпа Нг1з1оуа МеЛсИеуа 1п ргоке$510па1 йеМ 5.2 
"Е1ес1пса1 Еп§1пеепп§, Е1ес1гоп1сз, апс! АШотайоп" \у1Л а зс1епййс зреаайу: "Е1ес1пса1 
Ме1:\уогкз апд 8уз1етз".

8ойа,

31.03.2021

КЕУ1Е\УЕК . Ж

(Аззос. Ргок ОПуапаК. Созрод)поуа, РЬО)
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