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1. Основание за изготвяне на рецензията  

Настоящата рецензия е изготвена в изпълнение на Заповед № Р-312 от 28.04.2022 г. на 
Ректора на МГУ „Св. Иван Рилски” за назначаване на Научно жури за провеждане на 
публична защита на дисертация на тема „Разработване на адаптирани критерии и 
нормативни изисквания за качеството на електрическата енергия“, представен от маг. 
инж. Павел Венциславов Данаилов, редовен докторант към катедра „Електроснабдяване и 
електрообзавеждане”, отчислен с право на защита за присъждане на ОНС “доктор” по 
докторска програма “Електроснабдяване и електрообзавеждане", професионално 
направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика” и Решение на заседание на 
Научното жури, проведено на 4 май 2022 г. 
 
2. Общи сведения за процедурата и представените материали 

Рецензията е изготвена въз основа на следните документи: 1) Протокол №5/13.04.2022 
на катедрен съвет; 2) Заповед №1041/10.12.2019 на Ректора на МГУ за зачисляване;  
3) Заповед №311/28.04.2022 на Ректора на МГУ за отчисляване; 4) Удостоверение ССПМ  
№ 354 от 29.04.2022 г. за положени изпити; 5) Диплома за завършено висше образование 
ОКС „магистър“; 6) Автобиография; 7) Дисертационен труд; 8) Автореферат на 
дисертационен труд; 9) Справка за приносите по дисертационния труд; 10) Списък на 
публикациите, свързани с дисертационния труд. 

Инж. Павел Данаилов е зачислен в задочна докторантура съгласно Заповед 
№1041/10.12.2019 г. на ректора на МГУ „Св. Иван Рилски”, по докторска програма 
„Електроснабдяване и електрообзавеждане ” в Професионално направление 5.2.  



Във връзка с Индивидуалния работен план докторантът е положил успешно изпити по 
учебните дисциплини: „Електроснабдяване и електрообзавеждане в промишлеността“, 
„Разпределителни мрежи и системи“ и „Английски език“.  

Дисертацията на маг. инж. Павел Венциславов Данаилов е представена на разширен 
катедрен съвет, проведен на 13.04.2022 г. След обсъждане тя е насочена към процедура за 
публична защита.  

Рецензията е изготвена в съответствие с изискванията на чл.6 (3) от ЗРАСРБ и чл.27 (1) от 
ППЗРАСРБ. 

 
3.  Кратки творческо-професионални данни за докторанта  

Павел Венциславов Данаилов е роден през 1977 г. в гр. Видин. Завършил е висше 
образование през 2001 г., специалност Електрификация на производството в Минно-
геоложки университет „Св. Иван Рилски” – гр. София. 

Трудовата му дейност започва през 2003 г. в „Енергострой“ АД - София, и 
последователно през годините заема различни длъжности в „Космос“ ООД - София, 
„Електроразпределение Плевен“ АД – Видин, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, ЕСО ЕАД, 
МЕР Монтана и ЕСО ЕАД, МЕПР – Видин, където работи и в момента. През посочения 
период в горепосочените предприятия е заемал различни длъжности, свързани с 
придобитото висше образование и е развивал непрекъснато своята професионална 
квалификация. 

Професионалната и творческата ориентация на докторанта е в областта на 
електроснабдяването и електрообзавеждането, експлоатацията поддържането на 
електрически уредби и съоръжения. 

 
4.  Оценка на дисертационния труд  

4.1. Общи сведения  
Представеният дисертационен труд е в общ обем от 164 страници. Записката е 

структурирана в 4 (четири) глави с 50 фигури и 28 таблици, заключение, приноси, списък 
на публикациите по дисертацията, използвана литература от 123 литературни източници и 
списък на публикациите по дисертационния труд – 4 бр.  

Представеният автореферат е в обем от 45 страници и съдържа синтезирано изложение 
на разработката, с представителна извадка от фигури и таблици, пълният текст на 
въведението, заключението и приносите и списък на публикациите на докторанта. В него е 
отразено достатъчно пълно съдържанието на дисертационния труд. 

 
4.2. Актуалност на изследването. Цел и задачи. Методи и подходи  
Въпросите, свързани с подобряването на качеството на електрическата енергия, 

доставяна от обществени мрежи и електромагнитната съвместимост са все по-актуални 



през последните години и намират все по-широко приложение при интелигентни 
електроенергийни мрежи и потребители.  В тави връзка са разработени и предложени 
адекватни принципи и критерии за показателите, които отчитат особеностите на 
енергетичните характеристики, режимите на работа и натоварването на 
електротехническите съоръжения. 

Темата на дисертационния труд “ Разработване на адаптирани критерии и нормативни 
изисквания за качеството на електрическата енергия”, е насочена в областта на 
електроснабдяването и електрическите мрежи и системи. Тя е актуална и поради научно-
приложния си характер и приложимостта на получените резултати в нея. Използвани са 
комплексни подходи при провеждане на научноизследователската работа върху основни 
електротехнически съоръжения и отрасли. Доставката на електрическа енергия с влошени 
показатели за качество има сериозен негативен икономически ефект, изразяващ се в 
повишени загуби на мощност и енергия. На база на изведени математически модели за е 
синтезиран научно обоснован графоаналитичен метод за нормиране на показателите за 
качеството на електрическата енергия като отклонение и колебание на напрежението и 
тока, несиметрия и несинусоидалност на напрежението и тока, както и повишена 
вероятност за прекъсвания на електроснабдяването от най-различен характер.. Това 
направление е изследователска област, в която постоянно се предлагат нови технически 
решения, модели за управление и вземане на решения, с оглед постигане на по-добри 
икономически резултати и повишаване качеството на доставяната електрическа енергия. 

В края на първа глава е формулирана и основната цел на дисертацията, а именно Да се 
изследват методи и постановки за аналитично и практично приложно определяне на 
показателите за качеството на електрическата енергия и характеристиките на 
електромагнитната съвместимост. Формулираната цел е постигната чрез решаването 
на следните основни задачи: 

- да се разработи комплексен теоретичен подход, даващ възможност да се установят 
взаимните връзки между различни енергетични характеристики и ПКЕЕ; 

- да се изучат възможностите и условията за настъпване на резонансни явления, като 
една от отрицателните характеристики на ЕМС, както и методите за намаляване на 
тези негативни явления; 

- да се установят количествени зависимости между енергетични показатели, ПКЕЕ и 
характеристиките на ЕМС; 

- да се предложи опростен метод за нормиране на ПКЕЕ. 
Реализацията на формулираните от докторанта задачи на изследването е базирана на 

прилагане на принципите на съвременните стандарти и системни подходи за изследване – 
използване на статистически методи, теорията на планиране на експеримента, 
специализирани софтуерни продукти като  MATLAB, MATHCAD и измервателни 
инструменти.  



Методически работата по дисертационния труд е добре структурирана.  
Дисертационният труд на маг. инж. Павел Венциславов Данаилов е в област, изискваща 

компетентност в редица инженерни аспекти – измерване, статистика, математика, 
програмиране, проектиране и др. Трябва да се отбележи, че интердисциплинарният 
подход и притежаването на специфични познания в областта на Електроснабдяване и 
електрообзавеждане, Електрически измервания, Математика, Статистика са изисквания 
при организирането, провеждането и анализа на научни изследвания. 

Маг. инж. Павел Венциславов Данаилов умело демонстрира специализирани умения, 
компетенции и знания, включително за синтез и оценка, необходими за решаване на 
ключови проблеми в сферата на научните изследвания. По този начин той е повишил 
своята квалификация и се е изградил като изследовател, който демонстрира оригинално 
мислене и критическо осмисляне на въпроси от съответната научна област. 

Основните методи за изследване при решаването на конкретните задачи са: 
аналитични и експериментални методи за оценка. Експерименталните изследвания са 
проведени със съвременна измервателна и диагностична апаратура. Към всяка от главите 
на дисертационния труд в края са представени съответни изводи с описание на 
постигнатите резултати.   

Налице е съответствие на избраната методика на изследване с поставената цел на 
дисертационния труд. 

Цялостното впечатление е, че кандидатът владее необходимия математически апарат 
за целесъобразни приложения, а също е в състояние да решава инженерни задачи, 
свързани с провеждане на изследователска работа. 

 
4.3. Структура и съдържание на дисертационния труд. Основни резултати.  
В Глава първа е извършено литературно проучване и анализ на състоянието на 

проблема в обем от 34 страници. Разгледани и са сравнени методики за оценка качеството 
на електрическата енергия. Извършен е сравнителен анализ на нормативните извиквания 
между различни страни.. 

Глава втора е в обем от 38 страници. В нея са показани съвременни постановки, 
математически процедури и технологични решения, свързани с прилагане на подходи в 
реални обекти и анализ при определяне на тежестта и факторите, оказващи най-голямо 
влияние върху показателите за качество на електрическата енергия и електромагнитната 
съвместимост. Доказана е приложимостта на представената концепция върху широка 
група потребители от различни отрасли на промишлеността, с различни технически 
характеристики и режимни параметри. Дефинирани са притеглени коефициенти на токова 
несиметрия и на хармонични изкривявания, отнесени съответно към пълна трифазна 
мощност и еквивалентния ток. По този начин е отчетено влиянието на натоварването 
върху качеството на електрическата енергия. На тази основа е предложен подход за 



нормиране на показателите за качество на електрическата енергия, при което 
енергетичните характеристики се разглеждат както в обобщен, така и в парциален вид. 
Изведени са регресионни уравнения и е извършена статистическа проверка за тяхната 
адекватност. Направен е анализ на различни планове от втори порядък, като приоритетно 
са разгледани Bm плановете и в резултат на техните предимства е предложено 
използването им в изследователския процес. Метода дава възможност да се решават 
оптимизационни задачи, като се дефинират оптимални области на изменение на 
изходните параметри и съществените фактори и се управлява процеса като цяло. 

Глава трета е в обем от 46 страници. В нея са представени обобщени резултати от 
проведените експериментални изследвания. Извършен е анализ на основни източници 
(силови трансформатори, електродъгови пещи, заваръчни агрегати, електролизни уредби, 
компенсиращи уредби), влошаващи качеството на електрическата енергия и 
електромагнитната съвместимост. Представените резултати от проведеното изследване в 
разпределителна уредба 20 kV. За целите на изследването е използвана изградената 
система за енергиен мениджмънт на база на SCADA и BMS, даваща възможност да се 
предават справки и отчети за електропотреблението. Дистанционно наблюдение на 
електротехническите параметри е реализирано с помощта на енергиен измервател Power 
Logic Power View и мрежови анализатори PM800, PM820, PM850, PM870. Установено е, че 
коефициентите на несиметрия имат относително високи средни стойности в резултат на 
високия дял на еднофазни консуматори. Те обуславят наличието на деформации на 
формата на кривата на напрежението и тока и генериране на висши хармоници, което 
води до повишаване на активните загуби от влошено качество на електрическата енергия.  

С помощта на мрежов анализатор „Hioki 3197” на напрежение 20kV в ГРП и други 
контролни точки са определини относителното натоварване на силовите трансформатори. 
Доказано е, че при понижено натоварване съществува вероятност токов резонанс да 
настъпи при по-високи резонансни честоти.  

Получените резултати показват, че основните фактори, оказващи влияние върху 
потребяваната от съоръжението мощност са вида и мощността на товара, наличието на 
електронни преобразуватели, режима на работа, наличието на компенсиращи устройства.  

Глава четвърта е в обем от 18 страници. В нея е предложен комплексен подход за 
намаляване загубите на активна мощност чрез регулиране на напрежението, компенсация 
на реактивните товари и управление на несиметричните режими. С помощта на 
изведените регресионни модели е установено, че отклонението на напрежението 𝛿𝛿𝛿𝛿 
оказва различно влияние върху загубите на мощност от влошени показатели за качество 
на електрическата енергия. Несиметричните и несинусоидални режими повишават 
загубите при режим на понижено натоварване, отклонението напрежението с 
отрицателни стойности, оказва положително влияние върху специфичния разход на 



електрическа енергия, респективно върху загубите от влошени ПКЕЕ и от там способства в 
по-силна степен да неутрализира негативното влияние на фактора Х2 върху тези загуби. 

Предложен е номографичен метод за нормиране на три показателя по критерий 
„Минимизиране на загубите от влошени ПКЕЕ“. 

В края на записката като заключение са оформени направените констатации във вид на 
релевантни изводи във връзка с проведените изследвания. 

Като цяло актуалността на дисертационния труд е свързана с изследване на енергийни 
процеси в индустриални производства. Работата е в областта на научните изследвания, 
свързани с подобряване на качеството на електрическа енергия и технически мерки за 
тяхното подобряване. 

Библиографията обхваща 123 литературни източници, от тях 93 на кирилица, 30 на 
латиница. Голяма част от тях са достъпни в Интернет. Използваните източници на 
информация обхващат трудовете на български и чуждестранни изследователи и 
техническа справочна литература, свързани с тематиката на дисертационния труд. 

Ползването и съответно позоваването на тази база на литературните източници е пряко 
свързано с темата и показва, че кандидатът е запознат в достатъчна степен със 
състоянието на проблематиката и е повишил своите знания и компетенции в тази 
предметна област. 

 
4.4. Приноси  
Приемам заявените приноси от маг. инж. Павел Венциславов Данаилов, като 

основателни с характер на обогатяване на съществуващи знания и научни разработки с 
приложения в науката и практиката. Те имат научно-приложен и приложен характер. 

 1. Научно-приложни приноси: 
- Разработен е „комплексен многофакторен подход“ с използване на възможностите 

за изследване, анализ и оптимизация на Теорията на планиране на експеримента. 
Осъществена е апробация на теоретичния подход при провеждане на научно 
изследователски експеримент върху основни електротехнически съоръжения и 
цели отрасли, с изходен параметър „загубите на мощност от влошено качество на 
ЕЕ“ и съществени фактори показатели на качеството на ЕЕ. Получените 
математически модели дават възможност за оптимизация на процеса, а 
дефинирания подход се утвърждава като метод с висока степен на адекватност, 
значимост, достоверност и тъждественост..  

- Синтезиран е научно обоснован графоаналитичен метод за нормиране на ПКЕЕ. Той 
дава възможност за механизирано отчитане, с голямо бързодействие и точност на 
изследваните показатели, с което се утвърждават принципите и критериите на 
нова, прогресивна стратегия и философия на процеса на нормиране..  



- Изведени са регресионните уравнения и съответно коефициент на детерминация 
при всяка една от регресионните криви на факторите, обуславящи технологичния 
процес.  

2. Приложни приноси: 
- Разработената теоретична постановка за определяне на парциалните загуби на 

активна мощност от влошени ПКЕЕ е приложена в практично-приложен аспект в ЕСС 
на две фирми от електротехническата промишленост. Получените резултати и 
направените сравнителни анализи потвърждават работоспособността и 
значимостта на методиката, както и нейната висока научно изследователска 
дейност. 

- Разработена е нова концепция за оценка на несиметричните и несинусоидални 
режими с помощта на притеглени коефициенти на токова несиметрия и 
хармонично изкривяване. Методиката отразява адекватно и пълно енергетичното 
въздействие на натоварването върху качеството на ЕЕ. Апробацията на този подход 
в реален промишлен обект потвърждава неговата приложимост и ефективност при 
експериментални изследвания, а получените резултати се отличават с висока 
достоверност и точност. 

- Разработените теоретични подходи за оценка на резонансни явления, дават 
възможност за изследването им в реални условия и набелязване на мерки за 
тяхното подтискане. За обект от електротехническата промишленост е установено 
влиянието на натоварването върху вероятността за настъпване на резонанс, като 
получените резултати от цялостното приложение на метода и доказания ефект, 
претендират за иновативност в изследователската практика. 

 
4.5. Наукометрични данни и представяне на научните резултати  
Изследванията по дисертационния труд са апробирани в 4 (четири) публикации. Две от 

публикациите са самостоятелни, а останалите две – в съавторство с научния му 
ръководител. Заглавията и съдържанието на представените  публикации са пряко 
свързани с темата на дисертационния труд и получените резултати, които са включени в 
отделни части на записката. 

Общият брой точки от публикациите по дисертацията е 60, което е повече от 
изискуемите наукометричните показатели за придобиване на ОНС „доктор“ (30 т). 

Не е приложена справка за известни цитирания. 
 

4.6. Автореферат  
Авторефератът е разработен съгласно изискванията на ЗРАСРБ и отразява напълно 

съдържанието на дисертационния труд. Написан е на 45 страници. Освен кратко 



представяне на дисертацията авторефератът включва научно-приложни приноси и списък 
на публикациите по дисертационния труд.  
 
5. Авторство на получените резултати  

Не познавам кандидата. Получените впечатления за научноизследователската дейност 
на маг. инж. Павел Венциславов Данаилов са в резултат от представянето му на 
предварителната защита.  

Резултатът от направена проверка с помощта на специализиран софтуер за авторството 
и оригиналността на дисертационния труд показва, че има само 11,2 % съвпадения с 
известни литературни източници.  

Този резултат, представената записка и релевантните приложени публикации ми дават 
основание да считам, че предложеният дисертационен труд е негово лично дело. 
 
6. Бележки и препоръки по дисертационния труд 

Дисертационният труд е с изразен приложен характер, което подкрепя неговата тежест 
и качество. Добро впечатление прави комбинирането на знания от различни области, като 
електрически машини, математика, електрически измервания и др. 

По-съществените ми забележки и препоръки по дисертационния труд и автореферата 
са: 

• На редица места в записката са допуснати правописни, граматични и пунктуационни 
грешки, включително и в заглавието на четвърта глава;  

• Формулираната изследователска цел трябва да бъде по-кратка и ясна, а поставените 
задачи . 

• Първите точки от началото на всяка глава имат много теоретичен характер.  
• Не става ясно дали предложената методика и номограма е утвърдена или внедрена;  
• Авторефератът е желателно да съдържа резюме на английски език; 
• Препоръчвам на автора да продължи своята изследователска дейност в областта на 

качеството н електрическата енергия и да изпрати материали за публикуване в 
реномирани международни издания.  

Посочените от мен забележки и препоръки не омаловажават извършената 
научноизследователска дейност от маг. инж. Павел Венциславов Данаилов. Считам, че 
дисертационният труд постига заявената цел, а дефинираните задачи са изпълнени на 
високо научно ниво и дисертацията има завършен характер. 
 
7. Заключение  

Представеният ми за рецензия дисертационен труд отговаря на изискванията на Закона 
за развитие на академичния състав в Република България, съдържа обосновани и 
целенасочени изследвания, и разработки по формулираната цел и задачи в него.  



Считам, че поставената цел е постигната и мога да дам положителна оценка на 
дисертационния труд.  

Предлагам на Научното жури да присъди образователната и научна степен доктор на 
маг. инж. Павел Венциславов Данаилов, в област на науките 5. Технически науки, 
професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, Научна 
специалност Електроснабдяване и електрообзавеждане. 
 
 
 
Дата: 18.05.2022 г.  
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