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постигане на оптимален конфорт при облекла от еластомерен трикотаж е 
актуален въпрос и правилното му решаване е от значение както за 
потребителите, така и за производителите на облекло. 

 
3. Общо описание на дисертационния труд и на приложените към 

него материали 
Дисертационният труд съдържа увод, 4 глави с изводи по всяка от тях, 

основни изводи от изследванията, заключение, приноси и публикации и 3 

приложения. Той е с обем 189 страници, в които са включени 143 фигури и 38 

таблици. Използвани са 317 литературни източници. От тях, 84 са на кирилица 

и 233 на латиница. От всички цитирани източници 171 са от Интернет. 

Глава 1. Литературен обзор. 
 Анализирано е развитието на трикотажното производство и основните 
етапи в процеса на проектиране, конструиране, моделиране и 
конфекциониране на облекла от трикотаж. Реализирано е изследване на 
тенденциите в развитието на асортимента на трикотажното дамско облекло и  
трикотажните платове в периода от 2016 г. до 2020 г., като е описан метода на 
изследване и е направен анализ на резултатите, илюстриран с богат 
графичен материал. 

Направен е обобщен анализ на литературния обзор, като са проследени 
взаимовръзките между дизайна на облеклата и характеристиките на 
трикотажния плат, възможностите за формообразуване на база 
деформационни характеристики, включително при участие на еластомерни 
нишки. Формулирани са целта и задачите на дисертационния труд. 
Глава 2. Изследване на разтегливостта и напречната деформация на 
трикотажните платове в зависимост от процентното съдържание на 
еластомерни нишки в състава им. 

Изследвани са методите за изпитване на разтегливостта и напречната 
деформация на трикотажните платове, както и напречната и условно- 
остатъчната деформация на трикотажни платове, в зависимост от процентното 
съдържание на еластомерни нишки в тях. Представени са план и методика за 
провеждане на експериментите. В заключение са анализирани резултатите от 
проведените експерименти, илюстрирани таблично и графично, като са 
обобщени и изводи. 

Изследвана е и зависимостта между разтегливостта на трикотажните 
платове и процентното съдържание на еластомер, като е приложен 
корелационен анализ. Направен е анализ на получените резултати и на тази 
база са обобщени изводи. 
Глава 3. Метод за отчитане разтегливостта на трикотажните платове чрез 
процентното съдържание на еластомерни нишки в състава им 

Представени и анализирани са редица съществуващи методи за 
отчитане на разтегливостта в конструктивните параметри на облеклото и 
корекционните коефициенти, отчитащи разтегливостта. Изследвана е 
зависимостта между коефициентите и процентното съдържание на 
еластомерните нишки в трикотажните платове, както и силата на тази 
зависимост.  

Изведени са математически модели на зависимостта между 
корекционните коефициенти и процентното съдържание на еластомерни нишки 
в трикотажните платове. Анализираани са резултатите от проведения 



регресионен анализ. Направен е теоретичен сравнителен анализ на методики 
за конструиране на облекло от трикотажен плат и е разработена методика за 
конструиране на дамски рокли от трикотажен плат със съдържание на 
еластомерни нишки. Изработени и анализирани са прототипи на базисните, 
основни конструкции. Обобщени са изводи. 
Глава 4. Проектиране на дамски рокли с използване на разработената  
методика. 

Изследвани са съвместимостта между детайли, разположени в различни 
направления при кроенето; съвместимостта между детайли, изработени от 
трикотажни платове с различни бримкови структури; и формообразуването на 
дамски рокли от трикотажен плат чрез различни видове драперии. Проектирани 
са 5 модела дамски рокли в съответствие със заложените изследвания. 
Моделите са представени чрез ескизи, скици, моделни разработки, работни 
шаблони и технологични карти. Направени са анализи на степента на 
прилягане на изработените облекла. В заключение са обобщени изводи. 
 

4. Познаване на състоянието на проблема 
Работата по първа глава на дисертационния труд, свързана с 

анализиране на развитието на трикотажното производство и основните етапи в 
процеса на проектиране, конструиране, моделиране и конфекциониране на 
облекла от трикотаж, доказва, че докторантът обстойно е проучил и анализирал 
състоянието на проблема. Точно са формулирани целта и задачите на 
дисертационния труд, както следва: 

Целта на дисертационния труд е изследване на процесите на 
проектиране на горно облекло от трикотаж и усъвършенстване на 
методика за конструиране на дамски рокли от трикотажни платове, 
съдържащи еластомерни нишки от 1% до 6%. За постигане на така 
формулираната цел са поставени следните основни задачи: - Да се анализират 
методите за изследване на деформационните свойства на напречно плетени 
трикотажни платове, съдържащи еластомерни нишки; - Да се определят 
деформационните свойства на трикотажните платове, съдържащи еластомерни 
нишки от 1% до 6%, които са необходими за процеса на конструиране на 
облекла от тях; - Да се определят коефициентите на корекция, според 
процентното съдържание на еластомерни нишки в състава на трикотажните 
платове; - Създаване на математически модели; - Да се състави методика за 
конструиране на дамски рокли от трикотажни платове, съдържащи еластомерни 
нишки от 1% до 6%; - Да се проектират авторски модели на дамски рокли от 
различни групи трикотажни платове, съдържащи еластомерни нишки от 1% до 
6%; - Провеждане на експерименти и отчитане на резултатите от прилагането 
на коефициентите на корекция в процеса на конструиране на дамски рокли от 
трикотажни платове, съдържащи еластомерни нишки от 1% до 6%; - Да се 
разработят технологични последователности за изработване на дамски рокли 
от различни групи трикотажен плат, съдържащи еластомерни нишки от 1% до 
6%. 
 

5. Подход и решение на проблема 
Основната изследователска част е представена във втора и трета глава 

на дисертационния труд.  



Предложеният от докторантката изследователски подход и съответно 
използваните статистически методи водят до постигане на поставената цел в 
дисертационния труд, чрез поетапно и последователно решаване на задачите.  

 
 
6. Достоверност на получените резултати 
Резултатите на дисертационното изследване са апробирани чрез 

представяне на доклади пред научни форуми – общо 5 научни форума, 
публикации в научни издания – 2 научни списания и 3 сборници от 
конференции, един научно-изследователски проект, презентации пред Съвета 
на катедра „Машинно инженерство“. Споменатите факти са гаранция за 
достоверност и значимост на получените от докторанта резултати. 

 
7. Основни приноси 
Основните приноси в дисертационния труд на маг. инж. Таня Пенева 

могат да бъдат определени като научно – приложни и приложни: 
Резултатите от проведените в съответствие с целта и задачите на 

дисертационния труд теоретични и експериментални изследвания се свеждат 
до следните основни приноси: 

 
Научно – приложни приноси: 

1. Създаден е нов подход за отчитане разтегливостта на трикотажните 
платове в конструктивните параметри на изделията, чрез използване на 
данните от производителите за процентното съдържание на еластомерни 
нишки в състава на трикотажните платове за необходимата изходна 
информация в процеса на конструиране на облеклото. 

2. Дефинирани са математични модели за определяне на корекционните 
коефициенти за отчитане влиянието на разтегливостта на трикотажни 
платове в различни бримкови структури в конструктивните параметри на 
изделията, в зависимост от процентното съдържание на еластомерни 
нишки в платовете. 

3. Разработена е методика за конструиране на дамски рокли от трикотажни 
платове от различни бримкови структури, съдържащи 1% до 6% 
еластомерни нишки в състава си. 

4. Предложен е подход за преоразмеряване на детайлите на дамски рокли, 
разположени по различно направление, отчитайки влиянието на 
разтегливостта на трикотажния плат в тези направления. 
 
Приложни приноси: 

1. Изследвани и анализирани са процесите на конструиране и моделиране 
на горни облекла от трикотаж с различно съдържание на еластомерни 
нишки. 

2. Създадена е методика за провеждане на експерименти за определяне на 
влиянието на различни характеристики на използваните материали 
върху характеристиките на конструираното горно облекло от трикотаж. 

3. Предложени са модели дамски рокли, в различни силуети, съвместяващи 
детайли с различни характеристики, както и формообразувани с 
различни видове драперии, които могат да бъдат внедрени в масовото 
производство на горно облекло. 
 



8. Публикации по темата на дисертацията. 
Резултатите от дисертационното изследване са представени в 9 

публикации. Шест от тях са публикувани в научни списания, а три в сборници на 
научни конференции. От представените 9 публикации, свързани с 
дисертационното изследване, 3 са самостоятелни. Три от публикациите са в 
издание, реферирано и индексирано в Scopus, и реферирано в Web of Science. 

В публикациите на докторанта са отразени основните резултати, 
получени в дисертационния труд и може да се счита, че същите са апробирани 
в достатъчна степен пред специализирана и авторитетна научна общност. 
 

9. Личен принос на автора 
Доказателство за личния принос на докторанта е факта, че в 

представените 9 публикации по дисертационното изследване, маг. инж. Таня 
Пенева е самостоятелен автор в 3 от тях и водещ съавтор в 5. 
 

10.  Използване на получените резултати в практиката. 
Разработените учебно технически средства , в случая лабораторен стенд 

за определяне на деформационните характеристики на трикотажни платове ще 
се използва от студенти и докторанти, за изучаване и изследване на процесите 
на проектиране на облекло от трикотажни платове с участие на еластомерни 
нишки. 

Част от изследванията, включени в дисертацията, са използвани като 
основа за подготовката и реализирането на 1 научноизследователски проект. 

Изработените от трикотажни платове в разнообразни  плетачни 
структури и с различно съдържание на еластомерни нишки, дамски рокли по 
разработената в дисертационния труд методика са отличен нагледен материал 
за студенти, изучаващи проектиране, конструиране, моделиране и технология 
на изработка на облекла тип втора кожа. 

 
11. Автореферат 
Представеният ми автореферат е в обем от 53 страници. Авторефератът 

е структуриран в съответствие с дисертационния труд, като неговото 
съдържание напълно и обективно отразява структурата и съдържанието и 
представя резултатите и приносите от дисертационния труд. 

 
12.  Критични бележки и препоръки по дисертацията 
Мнението ми относно качествата на дисертационния труд е положително. 

Основните ми бележки са относно известни неточности при изчертаване на 

плавните преходи при някои характерни криви в процеса на моделиране на 

облеклата в четвърта глава.  

Посочените неточности не оказват съществено влияние върху 

постигането на основната цел на дисертационния труд и са лесно отстраними в 

процеса на изработка на прототипите, което е направено от докторанта.  

Тези неточности не водят до необходимост от последващи корекции в 

технологичните карти.  

В тази връзка независимо от препоръките и като се има предвид 

разнообразието и сложността на моделните разработки, качеството на 

изработените облекла напълно ме удовлетворява и резултатите са на ниво за 



придобиване на ОНС „Доктор“ в областта на технологията на шевното 

производство.  

 

 

13. Заключение  
Дисертационният труд на маг. инж. Таня Пенева съдържа научно-

приложни и приложни резултати и приноси, които са точно и ясно формулирани 
и напълно достатъчни като постижение. 

Докторантът в значителна степен надхвърля минималните национални 
изисквания за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ за 
професионално направление 5. Технически науки.  

Държа да отбележа че по група показатели Г, отчитащи публикационната 
дейност при изискуем минимум от 30 точки, докторантът събира 123,33 точки. 

Дисертационният труд показва че докторантът владее съвременния 
инструментариум за изследване и решаване на проблеми.  
 Определено считам, че представеният ми за отзив дисертационен труд 
отговаря на изискванията на Закона за РАСРБ, Правилника за неговото 
прилагане и Правилника за РАС на Тракийски университет, поради което давам 
своята положителна оценка.  

Предлагам на маг. инж. Таня Енчева Пенева да бъде присъдена 
образователна и научна степен „Доктор“ в област на висшето образование 5. 
Технически науки, професионално направление 5.1 Машинно инженерство, 
докторска програма „Технология на шевното производство“. 

 
 
София, 08.09.2021    Рецензент:…………………………………. 
         /Доц. д-р М. Павлова/ 
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7. Main contributions

]i:JilrlXffiXf:ffi;1,:lil,ssertation or ranya peneva, MSc can be derined as
The results. ot'irre tn"ol"ti.rl 

,and -experimental research conducted ini":ffifr,X'Hrllirp'tpo'"- 'n-i tasts ot Jr'L-'iirserration are reduced to the

, scientific applied contributions:I' A new approach of accounting the stretch of knitted fabrics in the designparameters of the products, usiig ortrliom'm"a.1.utac1ur#;; de percentageof elastomeric threaot i, ti" composition or tnitteo rruri.. ior'ii.," necessaryinput information in the pi".J.r or b"rigninJ'.ilir.,irg has been oeveroped.



2' Mathematical models for determining the correction factors of accounting theinfluence of the stretch of knitted f;b;;;r'in different roop structures in the

^ i;:,'#J,T?#:::':,",'n"'?,{,lrilft:##;;' ;;1L percentase or
3' A system of pattern making or *oii"n'l dr".r"s from knitted fabrics ofdifferent loop structures, conlaining loi to 6% erastor"ri. threads in theircomposition has been developed.. "4' An approach for resizing tne ietaiis of women's dresses, located in differentdirections' taking into account the influence of the stretch of the knitted fabricin these directions is proposed.

Applied contributions:
1' The processes of pattern 

l?,!ing and desrgn of knitted outerurear with differentcontent of erastomeric thread. ai" .trJi"Jind anarysed.2' A methodology rot .onoucting expei;;;ir to determine the inftuence ofdifferent characteristics of ft,e"mailriri."rr"o on the characteristics of theconstructed knitted outenryear nas Ueen J"Jetop"O.3' Designs of women't oi".r", in differeni sirr,ouettes, combining details withdifferent characteristics, as weil ,, 
"r,rplj rlJrr oiferent types of draperies,which can be impremenied in th" ;;;.;;;uction of outenuear, are offered.

8. publications on the topic of the phD thesisThe results of the PhD thesiti"J"rr.n nave ueen fresented in g pubrications. six of
[:H;il?3:?:s::x;::1xH:;::F jilffiH,!" 0,,",s have been pub,ished in
ln the presented I publicati;il;; the dissertation research, Tanya peneva, MSc isonly one author in i of them. iht* of the prp"i.,'have been pubtisheo in a journal,which is refereed and index"o irts.opr., Snil"r"reed in the web of science. ThePhD candidate's publications Lirlct t" ,rin i"rr[s obtained in the dissertation and
::lffi;sidered to have oeen trti.i"ntrv pio[ri"o among the speciarized scientific

9. personal contribution of the authorProof of the personal contribution of the phD canoidate is the fact that in the
5;ff:ffiqr',ll?lffil',.:?il-:lf.f ;*tl1;:'"'J,'|fr, ranva p"ne,, rils. i. onry one

10' Apprication of the obtained resurts in practiceThe developed laboratory tirnJ-ior oetermrnin; fi; deformation characteristics ofknitted fabrics is useful ro,, iirJ"ni. ,no pho stJoenis studying and researching theprocesses of designing clothing from knitted f"ail;;ontaining erastomeric threads.

ili,!Hi,:H,'ff1*;lt*l* #''ph;";i::[: was used as a basis for the
Made of knitted fabrics i; ;J;;L; knitting structures and with different content ofelastomeric threads, *or"n'r'Jrl"rr", actording to the. methodorogy deveroped inthe dissertation are excellent visual materiar ior" stuoents studying the design,construction, modering and technotogy of of making knrtted garments..
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The presented abstract is in a volume, of s3 pages.: The abstract is structured inaccordance with.the dissertation., as its cont;;"i;lry. and objectivery reflects thestructure and content and pr"."nir tne resutts ,no'.ontributions of the dissertation.
12. Criticat notes and recommendations on the dissertationMy opinion about the qualities of the oissertation is positive. My main remarksare about some inaccuracies in drawing the smooth transitions of some characteristiccurves in the process of modering crothes in cnapier'Four.
These inaccuracies do ,ot hrr" a significant impact on achieving the main
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These inaccuracies do not lead
technological maps.

ln this regard' regardless of the recommendations and given the diversity andcomplexity of the model developments, the quality of the fin-at proouct compretelysatisfies me and the results are at the level of ,"qriring pHD degree in the field ofsewing production technology.

13. Conclusions
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