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Дисертационният труд е в обем от 124 страници, като включва увод, 4 глави, списък
на основните приноси, списък на научните публикации по дисертацията и използвана
литература с общо 181 литературни източници.
1. Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем
Анализът и изследванията в дисертационния труд са в областта на електро
магнитната съвместимост на електроснабдителните системи, като акцентът е върху
електромагнитната съвместимост на въздушни електропроводи 110 и 400 к\/, както и на
децентрализирани източници на електрическа енергия.
Разглежданата проблематика в дисертационния труд определено може да се
разглежда като много актуална и значима в научно-приложно отношение.
2. Степен на познаване състоянието на проблема и творческа интерпрета
ция на литературния материал
Авторката на дисертационния труд демонстрира във висока степен познаване на
актуалното състояние на проблема. Въз основа на извършения литературен анализ, за
реализиране на електромагнитна съвместимост, са проучени 181 литературни източници
(144 на латиница, 30 на кирилица, 7 интернет източника). Проучените източници и
тяхната интерпретация е довела до съответни обобщения и адекватни изводи.
Считам, че авторката е запозната много добре с проблема и творчески е оценила и
интерпретирала литературния материал.
3. Съответствие на избраната методика на изследване и поставената цел и
задачи на дисертационния труд с постигнатите приноси
Целта на дисертационният труд е разработването на симулационни модели на
електропроводи високо напрежение за анализиране влиянието на генерираните
електромагнитни полета и смущения.
За реализиране на поставената цел са формулирани пет задачи, които
последователно са решавани в отделните глави на дисертацията.
Проведеният теоретичен анализ и избраните методи и методики на изследване
съответстват на поставената цел и задачи. Използвани са съвременни методи за
получаване на адекватни и устойчиви модели (например невронни мрежи, мощният
апарат на МАТ1АВ / 8 |ти 1 тк среда и др.).
Представеният проект на автореферат отразява напълно основните части на
дисертационния труд.
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4. Научни и/или научноприложни приноси на дисертационния труд
Приемам за основателни претенциите за приноси на Ивелина Методиева, като
считам, че в този си вид те съответстват на получените от нея резултати. Приносите в
дисертацията може да се определят като решаване с нови подходи и средства на
съществуващи научно-приложни проблеми.
В дисертационният труд и автореферата са формулирани 7 приноса, като не е
направено разграничаването им като научни или научно-приложни.
Считам, че приноси 1 и 5 могат да се класифицират като научни, а останалите като
научно-приложни. При една по-прецизна редакция на приносите, би могло 3 и 4 принос да
бъдат обединени.
Изведените приноси са значими за научната и инженерна практика.
5. Преценка на публикациите по дисертационния труд
Резултатите от работата по дисертационния труд са представени в 6 научни труда,
публикувани в периода 2019-2021 г. Една от публикациите е на английски език, а
останалите са публикувани на български език. Повечето от докладите (4 бр.) са
публикувани в списание „Известия на съюза на учените - Сливен".
От представените публикации 3 са самостоятелни, като в другите инж. Методиева е
в съавторство с единия си научен ръководител.
Публикациите засягат извършените разработки в дисертацията. Може да се приеме,
че резултатите са познати на колегите от съответната научна общност.
В предоставените материали няма посочени данни за забелязани цитирания.
6. Мнения, препоръки и бележки
Считам, че дисертационният труд покрива необходимите изисквания и отговаря на
националните критерии за придобиване на ОНС "доктор", съгласно Закона за развитието
на академичния състав в Република България, на Правилника за приложение му и на
Правилника за условията и редът за придобиване на образователната и научна степен
„доктор" в Техническия университет - София.
Представената дисертация и публикациите към нея дават достатъчно основание да
се счита, че работата по дисертационния труд и получените резултати са лично дело на
маг. инж. Ивелина Христова Методиева.
Като лични мнения и бележки мога да посоча следното:
- Общо приетите съкращения, като напр. НН, СрН, ВН, ТНЮ не е нужно да се
посочват в Списъка на съкращенията;
- Добре би било Изводите към всяка глава на дисертацията да бъдат поразширени и с повече конкретика в тях;
- Фиг. 2.8 и 2.15 е добре да бъдат дадени в по-голям формат като Приложение към
дисертацията. В момента, в този си вид те са нечетими;
- Таблици 2.3 и 3.6 не са форматирани коректно и липсват части от таблицата,
както и някои параметри от тях;
- Получило се е дублиране на части от текста в дисертацията (например формули
3 и 4 са идентични с 4.11 и 4.12; фиг. 1.1. е идентична с фиг. 4.1).
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В общ план, впечатление правят някои допуснати правописни и стилови грешки,
както и непълното изписване на библиографските данни на използваните литературни
източници в Библиографията на дисертационния труд.
Мненията и бележките по дисертационния труд не намаляват много доброто ми
впечатление и имат основно препоръчителен характер, с цел подобряване на
представянето на материала.
Препоръчвам също, авторката да насочи бъдещата си публикационна дейност към
международни издания, включително и такива, които се индексират в международните
бази данни.

7. Заключение
Предоставеният ми за становище дисертационен труд съдържа обосновани и
целенасочени изследвания, и разработки по формулираната цел и задачи в него.
Считам, че поставената цел е постигната, като мога да дам положителната си
оценка на предоставеният ми за становище дисертационен труд.
Предлагам на научното жури да присъди образователната и научна степен доктор
на маг. инж. Ивелина Христова Методиева, в област на науките 5. Технически науки,
професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна
специалност „Електрически мрежи и системи“.

Дата: 22.03.2021 г.

Член на научното жури:
/ п/
/доц, д-р инж. Орлин Петров/
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О РINIОN
оп а сПззегШюп
юг оЬюиптд 1Не ес!исаИопа1апс! зс1егт1|'Пс сюдгее "Оосюг"
АиШог оТюе сНззейайоп: та д , епд. |уеПпа Нпз1оуа МеюсНеуа
0|3зег1а1юп юрю: Е1ес1хотадпеПс сотрайЬННу т е1ес*пс!1у зирр1у з у з ю т з
МетЬег оТ 1Не заепйНс )игу: Аззос. РгоТ РИР. Епд. ОгНп 1_уиЬот1ГОУ Ре1гоу 11туегзКу о? Ризе "Апде1 КапсЬеу"
ТИе сПззегюйоп Иаз а уо ю те о! 124 радез, тсюсПпд ап юкосюсНоп, 4 сНарюгз, а Из!
та)ог сопюЬиНопз, а Пз1 о! заепйЯс риЬ1юаНопз оп 1Не сПззеНаНоп апс! геюгепсез \л/1Ш а ю1а1
181 геюгепсез.
1. Реюуапсе оННе ргоЬ1ет сюуеюрес! т 1Не сПззегюПоп
ТИе апа1уз!з апс1 гезеагсН !п 1Не сПззегюйоп аге
1Не Яею о[ еюскотадпеНс
сотраПЬПйу оТ ро\л/ег зирр1у зузюгпз, ууЛИ етрНаз15 оп юе е1ес1готадпеИс сотра11ЬШ1у оТ
оуегНеас! ро\л/ег Ппез 110 апс! 400 к\/, аз \л/еИ аз сюсепкаНгес! зоигсез о? е1ес1г1С11у.
ТИе !ззиез сПзсиззес! !п 1Не сПззегюНоп сап с1еЛп|1:е1у Ье сопзюегес! аз уегу геюуап! апс!
51дп|Тюап! ю зсюпйЯс апс! аррПес! ю гтз.
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2. Редгее о! кпо\л4ес1де о! *Ье з1аю о* 1Не ргоЬ1ет апс1 сгеайуе тюгргеюПоп о? 1Ие
Пюгагу таю па!
ТИе аиюог оТ 1Не сПззегюйоп сю топзкаю з а Н1дН с1едгее оТ кпо\л/1ес!де оТ 1Не сиггеп!
зю ю оюНе ргоЬют. Вазес! оп юе регюгтес! Пюгаюге апа1уз13, 181 Пюгаюге зоигсе5 (144 т
1_аНп, 30 ю СупШс, 7 1пюгпе1 зоигсез) \л/еге зюсПес! юг юе геаПгаИоп о? еюскотадпеИс
сотраИЬПйу. ТИе зюсПес! зоигсез апс! ю ек ююгргеюНоп Иаз 1ес! ю геюуап! з и т т а п е з апс!
асюдиаю сопс1изюпз.
I 1Нтк юа1 1Не аиюог 13 уегу \л/е11 асдиатюс! \л/йН юе ргоЬют апс! Иаз сгеаНуе1у
еуаюаюс! апс1 тюгргеюс!1Не Пюгагу таю па!.
3. Соггезропсюпсе о?1Не сИозеп гезеагсИ теюосююду апс11Не зе4 доа1 апс! юзкз
о? 1Ие сНззегюйоп \лп1И *Не асМеуес! сопПчЬийопз
ТИе а1т о( 1Не сПззегюНоп 13 ю с!еуеюр з1ти1аНоп тос!е1з оТ Н!дН уоКаде роу/ег Ппез ю
апа1уге 1Ие тЯиепсе о( депегаюс! еюскотадпеНс Яеюз апс! ююгюгепсе.
То асНюуе 1Ие зе1: доа1, Нуе 1азкз аге югти1а*ес1, ууИ|сИ аге зиссезз|уе1у зо1уес1 1п 1Ие
зерагаю сИарюгз о^ юе сйззеИаНоп.
ТИе сопс1ис1ес1 юеогеНса! апа1уз13 апс1 Ше зеюсюс! гезеагсИ те1Нос1з соггезропс! ю юе
зе1 доа1 апс! юзкз. Мос1ет те1Иос15 Иауе Ьееп изес! ю оЬ1аю асюдиаю апс1 зюЬ1е тойею
(е.д. пеига! пеИл/огкз, 1Ие роууег^и! аррагаюз о! МАТИАВ / 3|тиПпк епу|гоптеп1:, ею.).
ТИе ргезепюс! рго]ес1 о^ 1Ие аЬзкас! ю11у геТ1ес1з 1Ие т а т раг1з о! юе сПззеИаНоп.
4. ЗаепйЯс апс! I ог аррПес! зс1еп11Ис сопюЬи^опз 1о 4Ие сПззегюНоп
I ассер! аз )изННес1 1Ие с1а1тз юг сопюЬиНопз оТ |уе1та МеюсНеуа, аз I сопз1с1ег 1Иа1 1П
1И13 ю г т юеу соггезропс! ю 1Ие гезиИз оЬю1пес1 Ьу Иег. ТИе соп1пЬиНопз ю 1Ие сПззеИаНоп
сап Ье с!еНпес1 аз зо1у|пд \л/И;И пе\л/ арргоасИез апс! те а п з о! ех1зНпд зс1еп1|Ис апс! аррПес!
ргоЬютз.
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1п ТЬе сПззегТаТюп апс1 ТЬе аЬзТгас! ТЬеге аге 7 сопТпЬиТюпз, апс1 по сНзТтсТюп 13 тас1е
ЬеТууееп ТЬет аз зсюпНТю ог зсюпНТю-аррПес!.
I ЬеПеуе ТЬаТ сопТпЬиТюпз 1 апс! 5 сап Ье с1азз№ес1 аз зсюпТ|Ис апс! ТЬе гезТ аз зсюпТйюаррМес!. \МТЬ а то ге ргеазе ууогсПпд оТ ТЬе сопТпЬиТюпз, 3 апс! 4 сопТпЬиТюпз соию Ье
сотЬтес!.
ТЬе сюпуес! сопТпЬиТюпз аге з1дт!юапТ юг заепТПю апс1 епдюееппд ргасНсе.
5. Еуа1иаТюп оНЬе сПззегТаТюп риЬПсаТюпз
ТЬе гези1Тз оТ ТЬе сПззегТаТюп \л/огк аге ргезепТес! т 6 зсюпНИс рарегз риЬНзЬес! т ТЬе
репос! 2019-2021. Опе о! ТЬе риЬПсаТюпз 13 т ЕпдПзЬ апс! ТЬе оТЬегз аге риЬПзЬес! т
Ви!дапап. МозТ о! ТЬе герогТз (4 рарегз) \л/еге риЬНзЬес! т ТЬе р и т а ! "ЬюТюез оТ ТЬе 1)пюп оТ
ЗсюпНзТз - ЗПуеп".
ОТ ТЬе ргезепТес! риЬПсаТюпз, 3 аге тсюрепсюпТ, апс) т ТЬе оТЬегз епд. МеюсПеуа 13 а
со-аиТЬог \мТЬ опе оТ Ьег зиреплзогз.
ТЬе риЬПсаТюпз сопсегп ТЬе \л/огк сюпе т ТЬе сПззегТаТюп. 1Т сап Ье аззитес! ТЬаТ ТЬе
гези1Тз аге кпоууп То соПеадиез Тгот ТЬе геюуапТ зс1епТ|Т!с соттипИу.
ТЬе зиЬгтПТТес! таТепа1з сТо поТ сопТат сТаТа оп оЬзегуес! аТаТюпз.
6. О ртю пз, гесоттепдаТюпз апс! поТез
I ЬеПеуе ТЬаТ ТЬе сПззегТаТюп тееТз ТЬе песеззагу гедшгетепТз апс! тееТз ТЬе паТюпа!
спТепа юг асдиюпд зсюпНИс сТедгее "Оосюг", ассогсПпд То ТЬе 1_а\л/ оп ТЬе ОеуеюртепТ оТ
Асасютю ЗТаТТ ю ТЬе ВериЬНс оТ Ви1дапа, ТЬе ВедиюТюпз юг |Тз аррПсаТюп апс1 ТЬе
КедиюТюпз оп ТЬе Тегтз апс! сопсПТюпз ю г асдитпд есюсаТюпа! апс! зсюпНИс сюдгее "РосТог"
аТ ТЬе ТесЬпюа! итуегзПу - ЗоИа.
ТЬе ргезепТес! сПззегТаТюп апс! ТЬе риЬПсаТюпз аТТасЬес! То й д|уе зи№с1епТ дгоипсТз То
сопзюег ТЬаТ ТЬе хлюгк оп ТЬе сПззегТаТюп апс! ТЬе оЬТатес! гези1Тз аге ТЬе регзопа! ^о гк оТ ТЬе
тад . епд. |уеПпа Нпзюуа МеТосПеуа.
Аз регзопа! ортю пз апс! гетагкз I сап ротТ оиТ ТЬе юМо\л/1пд:
- С оттоп1у ассерТес! аЬЬгеу|аТюпз, зисЬ аз 1_\/, М\/, Н\/, ТНР с1о поТ пеес! То Ье
юсПсаТес! т ТЬе НзТ о! АЬЬгеу|аТюпз;
- 1Т ууоию Ье доос! юг ТЬе Сопсюзюпз То еасЬ сЬарТег оТ ТЬе сПззегТаТюп То Ье тоге
ехТепз1Уе апс! \л/!ТЬ то ге зресШсз т ТЬет;
- Нд. 2.8 апс! 2.15 зЬоию Ье д|уеп т а 1агдег югтаТ аз ап АррепсПх То ТЬе сПззегТаТюп. АТ
ргезепТ, ю ТНз ю гт , ТЬеу аге Шедю1е;
- ТаЬюз 2.3 апс! 3.6 аге поТ югтаТТес! соггесТ1у апс! рагТз оТ ТЬе ТаЬю аге пгпззтд, аз \л/еП
аз з о т е рагатеТегз Тгот ТЬет;
- ТЬеге ууаз а сюрПсаТюп оТ рагТз оТ ТЬе ТехТ т ТЬе сПззегТаТюп (юг ехатрю , ю гти ю з 3
апс! 4 аге юепТюа! То 4.11 апс! 4.12; Р|д. 1.1 13 юепНса! То Нд. 4.1).
1п депега!, з о т е зреШпд апс! зТуПзТю еггогз аге 1тргезз!уе, аз \л/еН аз ТЬе тсотрюТе
\л/пТюд оТ ТЬе ЬюНодгарЬю ЬаТа оТ ТЬе изес! НТегаТиге зоигсез ю ТЬе ВюНодгарЬу оТ ТЬе
сПззегТаТюп.
ТЬе ортю пз апс! поТез оп ТЬе сПззегТаТюп сю поТ сПгтПтзЬ т у уегу доос! 1тргеззю п апс!
аге т а т !у оТ а гесоттепс!а!огу паТиге ю оюег То 1гпргоуе ТЬе ргезепТаНоп оТ ТЬе таТепа!.
I а!зо гесоттепс! ТЬаТ ТЬе аиТЬог юсиз Ьег ТиТиге риЬПзЬюд асНуШез оп !пТегпаТюпа1
риЬПсаТюпз, тсюсПпд ТЬозе ТЬаТ аге тсюхес! т 1пТегпаТ!опа1 ЬаТаЬазез.
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7. Сопс1изюп
ТИе сПззегШюп зиЬгтйес! юг т у ортю п сопююз зиЬзюпйаюс! апс! ригрозею!
гезеагсМез, апс! сюуеюртепю оп юе югти1аюс1 доа! апс! 1азкз т И
I ЬеПеуе юа* юе зе1 доа1 Ьаз Ьееп асюеуеск апс! I сап д|уе а розШуе а з з е з з т е п !
юе сПззегюйоп зиЬтШ:ес1ю т е юг ап орююп.
I ргорозе ю юе заепййс ]игу ю а\л/агс! юе есюсайопа! апс! заепШ с сюдгее оТ Р осю г аГ
тад . епд. |уеНпа Нпзюуа МеюсНеуа, т юе !1е1с1
зс!епсез 5. ТесНтса! заепсез,
ргоюззюпа! Тю1с1 5.2. Е1ес!пса1 епдтееппд, е1ес{гопюз апс1 аиютайоп, заепШю зреааКу
"Е1ес1пса1 пейл/огкз апс! зузю тз".

Раю: 22.03.2021

МетЬег оНИе заепШ ю]игу:
/з /
/Аззос. РгоЕ ОгПп Ре1гоу/
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