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

Не съм срещал класации на тревожните глобални проблеми на планетата, 
но със сигурност опазването на околната среда е в челната тройка. Въпросът 
със съхранението и оползотворяването на пепелните купове, получени от 
изгаряне на фосилни източници в ТЕЦ е свързан с опазване на почвите, 
водите и въздуха. И той е актуален не само за нашата страна, а и в световен 
мащаб.

Не знам как се е родила идеята за темата на дисертацията, но тя 
заслужава адмирации. Адмирации заслужават научният подход, използван за 
такова мащабно изследване и не по-малко научно-приложните решения за 
справяне с проблема.

Но за да изпълни разработката своите приноси за актуалност, остава 
най-важното -  „някой“, от когото зависи решаването на тези проблеми, не 
само да прочете, но и да разбере и внедри в производството направените 
изводи. Тук не “ става въпрос за неправителствени, а за конкретни 
правителствени организации.

2. Степен на познаване състоянието на проблема и творческа 
интерпретация на литературния материал
Предполагам, че са малко хората в България, които така добре да 

познават проблема за отпадната пепел от ТЕЦ и състоянието на опитите за 
неговото решаване. Навлизането на докторанта в проблема личи и от 
използваните 222 сериозни литературни източници, а най-вече - от 
компетентно направените изводи от литературния обзор. Те обхващат 
състоянието не само в нашата страна, но и в редица други държави. Още по- 
добро впечатление прави фактът, че на базата на литературния обзор са 
дефинирани петте най-малко проучени и изследвани проблеми по тази тема. 
Тези изводи са позволили на докторанта творчески и точно да формулира 
задачите на разработката.
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3. Съответствие на избраната методика на изследване и 
поставената цел и задачи на дисертационния труд с постигнатите 
приноси

На базата на задълбочения литературен обзор, много стегнато, точно и 
конкретно са формулирани целта и задачите на дисертационния труд. 
Избраните методики за подготовка на образците и рецептурните смеси 
съответстват, както на задачите, така и на съществуващите изисквания по 
БДС. Направен е широк спектър от изследвани характеристики. Подбрани и 
използвани са подходящи методики.

На базата на получени резултати с най-съвременни методи за изследване 
като фазов рентгенов анализ и сканираща електронна микроскопия, на 
наноразмерно ниво е направена корелация между структура, топография и 
морфология с физичните характеристики на изследваните образци. Тук 
докторантът има личен принос в доразвиване на част от използваните 
методики за изследване и прецизното тълкуване на експлоатационните 
характеристики на получените образци.

4. Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд. 
Значимост на приносите за науката и практиката

Напълно приемам формулираните от докторанта научни, научно- 
приложни и приложни приноси. Те напълно съответстват на резултатите от 
извършената голяма по обем изследователска работа. Излишно е да повтарям 
някои формулировки, но ще си позволя да повторя, че подобно на задачите, 
приносите са изложени много стегнато, прецизно и конкретно.

5. Преценка на публикациите по дисертационния труд
По десертационния труд от докторанта са представени 5 публикации, от 

които: 1 статия в съавторство, публикувана в международно списание с 
Impact factor; други 4 статии, от които 2 самостоятелни, публикувани в 
научно-рецензирани списания в страната. Публикациите отразяват 
основните резултати от изследванията. Резултати от дисертацията 
докторантът е докладвал и на 2 Национални конференции с международно 
участие. Считам, че научните издания и конференциите са достатъчно 
представителни и резултатите са получили необходимата гласност.

До момента на защитата докторантът е представил 2 цитирания от 
други автори, от които едното е в чужбина.

6. Мнения, препоръки и забележки
През цялата си преподавателска работа в ИПФ Сливен, по време на 

изпитите, особено са ме впечатлили двама студенти, като Николай Енев е 
единият от тях. Приятно бях изненадан от логичното и точно подреждане на 
изпитните работи на двамата студенти, и най-вече, че бяха преценили сами 
кое е най-важното по дадения въпрос. Другият студент също защити 
дисертационен труд преди няколко години. Когато четох дисертациите на 
двамата, аз със заострено внимание следях логиката, точността, 
интелигентността и културата на изразяване.
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След завършването на висшето образование на Николай Енев в ИПФ 
Сливен, до известна степен аз следях неговото развитие като специалист. 
Добре познавам неговите качества, възможностите му и пътя, който извървя 
до тук. В работата си е коректен и отговорен. Умее да работи в колектив и 
притежава отлични комуникативни качества на няколко езика.

Забележки по дисертационния труд нямам.
Препоръчвам на инж. Николай Енев да продължи работата в тази 

насока, защото я познава най-добре.

7. Заключение
Считам, че представеният от докторанта Николай Ангелов Енев 

дисертационен труд отговаря на изискванията на Закона за РАС за 
придобиване на ОНС „доктор“.

Като имам предвид актуалността на темата на дисертационния труд, 
подходящата методология на изследване, постигнатите резултати и 
направените изводи и приноси, давам обща положителна оценка на 
дисертационния труд.

Предлагам Научното жури да присъди образователната и научна 
степен "доктор" по научната специалност "Материалознание и технология 
на машиностроителните материали!' в професионално направление 
5.1.Машинно инженерство на лсаг. инж. Николай Ангелов Енев.
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