
EUEHSVlfl
Ha MaTeprIaJIr{Te, rIpeAcTaBeHI{ 3a yrracTHe B KoHKypc 3a 3aeMaHe Ha aKa-

AeMurIHa AJrbll(Hocr ,rAorleut"n o6.nacr Ha Brrcruero o6pasoranne: 5. TexHuqec-
Krr HayKu, npo0ecrroHaJrHo HarrpaBJreHrre: 5.4. Eneprernrca, HayrrHa creqrraJr-
Hocr rrllpouuuureHa ro[JrorexH[Ka"

PeqenseHr: npoS. A-p LrHx. feopra l4eaHon Brr.res
OCHOBAHIIE 3A PEIIEH3VIflI B xomypca 3a aKaAeMr.rnHa AnbxHocr ,,goqeHr",

o6sneu e [rpNaneH BecrHI,rK,6p.42lwair.2020 r. u cailrca ua TpaxraficKr.r yHr{Bepcrarer-Crapa3a-
topa 3a Hyxrlrre Ha KareApa,,EueprerraKa" KbM (faxynrer ,,TexHIaKa r,r rexnoJroruru"- -fu6ol, Karo
KaHAlIAar yqacrBa rn. ac. A-p lIHx. I4eau feopruen Exnes flpefloAaBaren B cbrqara KareApa.

Crc saroeea l\b1690/09.07.2020 r. Ha roq. A-p A. -f,pxon - Perrop na TpY-Crapa 3aropa Ha oc-
HoBaHI4e Ha qn.4 (3) ot 3PACPE, un. 5 (3), (4) or IIPACTpY r{ perreHr{e Ha (DC sa (DTT

/Tlporoxor Ns6122.06.2020 r.le orpeAeneH ctcraB Ha rraytrHoro xcypu 3a rrpoBexlage My. B upo-
IIeAypHo orHoIrIeHlIe o6ssseanero Ha Kourypca e B rrbJrHo cborBercrBr,re cbc 3PACPE u flpasu:r-
Hr4Ka Ha Tparufi cxrna ynr.rBepcr{Ter.

l.Kparrn 6uorpadnqnu laHnu.
f.ir. ac. A-p lrlrx. I4r,alo feoprraen Bunen e poAen sa22.05.1973 r. Cpe4uoro cr o6pa:onanHe

3aBbplrrBa e TMT ,,I4Balo Paftgon" c upra4o6ura crrerlr4ilJlHocr ,,TexHoJlorlu Ha Marrrl{HocrpoeHe-

ro",1992 r.. Or 1992-1997 r. e cryAeHr s TY-Co(pux, I,I[I@ rp. Cnraren u upl,l.qo6uBa crerlr{an-
nocr"Tpauclopr I4 eueprerlara" - OKC,,Marucr"rp". Or 20ll-2016 r e acrrcreuT B crrerlr4irJrHocr

,,Toflro u rasocna6gflBane" B Kar. ,,Manrsggg I4HxegepcrBo rr eHgpreruKa" nrg @arylrer,,Tex-
HI{Ka Ia rexnoJlorura"(@TT) rp. -f,rra6on. Ycnemno 3arrlr{TaBa Ar.rceprarlu{ 3a KoJ{To My e np}rctleHa
o6paaoeareilHa u Hayrrua crerlen ,,4oKTop" no npo$eclronanHo HarrpaBneHue 5.4 EHeprurrnra Lr

HayqHa cleqpliuluoct ,,flpouulrrJleua rorrJrorexHr.rra" Ha reMa: ,,AHarI,r3 I,I orIeHKa na eneprlrfrna:ra
e$exrunnocr na o6rqecrBeHl{ crpaau" B Kar. ,,TolrorexHura" xr*r YXT-fInonAraB rrpe3 2015 r. Ot
01.07.2016 r. cneA yclellruo cleqerBane Ha KoHKypc 3aeMa aKaAeMrrrrHara Anbxuocr ,,flareH
acucreET" B Kar. ,,Eueprerura" xrn @TT rp. -flrvr6on Ao cera.

2.O6qo ofl[caHrre Ha rlpegcraBerrr.rre MareplraJru. YAosorerBopqBaHe rra MrrHr{MaJr-

rrr{Te r.r3rrcxBaHrrfl 3a 3aeMaue Ha aKageMrrrrnara AJrbxHocr rrfloqeurtt
Kan4Iagarrr 3a aKaAeMI4tIHara AnbxHocr ,,,qor1euT" e [punoxrlJl Bcrrrrxrlr neo6xoAr,ltrlr AoKy-

MeHTLI rlo KouKypca cbulacno .u.81. ar. a (1) or fIPACTpY. Heo6xoANur{re .4oKyMeHrr4 ca B

ra3l{cKBarrara (poprvra (lra xaprueH I,I eneKTpoHeH Hocr.rrcn) r nocneAoBareJrHocr xaro llpunoxeHr{.f,
or 1 ao 17.

B ItoHrypctT 3a axaAeMr.rttrrara AJrbxHocr ,,goqeHT", KaHIpr,qarbr yrracrByBa c 23 6p. HayrrHr4

uy6nmaquu cneA 3aIqI,ITa ua OHC ,,[oKTop", or rflx 1 6p. n lr3,{arrue c I4unarr panr. Kangr.rAarbr
wa | 6p. uurnpane n SCOPUS. Ha 6 6p. or rpeAcraBeHrrre Hayqrrr rry6nuraqur4 e cilMocroflre-
JIeH aBTop, Ha 12 6p. e no4erq aBTop. Trfi xaro He e [peAcraBeu pa3Aenr4Teneu [poroKoJr 3a cbaB-

TopcrBo, peIIeH3eHTbr flprleMa, qe re ca panHocrofiHlr 3a BclrlrKn aBTopu. KanAraAarsr e aBTop Ha

uouorpaSux ,,Crcto-aHue Ha euepruitsara e$exrrarnocr Ha crpaAlr sa o6rqecrseuo o6ctryxBale",
2019, ISBN 97 8-6t9-7340-01 -3 .

Kra-uu(pr.rxarJuflTa rro M-f,croro ua uy6nraKyBaHe rroKa3Ba: HayqHu rry6mxaqur4 3a rpr{Ao6usa-
He Ha o6pasorareJlua I{ HayrIHa crerleH ,,,{orrop"- 5 6p.; cratuvr B tryxlecrpaantr crrrrcaurax - 1 6p.
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; статии в национални научни списания - 2 бр.; научни публикации в български сборници 

(доклади от научни форуми, отпечатани в пълен текст) - 2 бр..  Представена е Диплома № 

100 издадена на 19 септември 1015 г. от УХТ-Пловдив с която се присъжда образователната 

и научна степен „доктор” по профисионално направление: 5.4 Енергетика, научна специал-

ност: „Промишлена топлотехника”. 

           Не се рецензират, автореферат и научните публикации   за придобиване на образова-

телна и научна степен „Доктор”, както и научна публикация (Г.8.22) в която рецензентът е 

съавтор. Независимо от това при оформянето на комплексната оценка на кандидата, рецен-

зентът ще вземе под внимание всички представени материали по конкурса. 

            Кандидатът, гл. ас. д-р инж. Иван Георгиев Бинев удоволетворява минималните изис-

квания за заемане на академичната длъжност „Доцент”, посочени в закона за РАС в Р Бълга-

рия и Правилника на Тракийски университет-Ст. Загора в научна област 5. Технически нау-

ки, Професионално направление 5.4 Енергетика, научна специалност „Промишлена топло-

техника”. При минимални изисквания 440 точки по група показатели за академичната длъж-

ност „Доцент” в ФТТ-гр. Ямбол към Тракийски университет-гр. Ст. Загора, личният общ 

брой точки на кандидата е 566,68. Точките по показатели: А са 50, при необходими 50, Б  (3 

или 4) са 100 при необходими 100. Сумата на точките по показател Г (5 до 11) са общо 

249,68, при необходим  200. Сумата на точките по показател Д (12 до 15) са общо 74 при не-

обходими 50. Сумата на точките по показател Ж (29 до 33) са общо 58 при необходими 20 и 

сумата на точките по показател З (34 до 46) са общо 35 при небходими 20.  

 

           3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата. 

        Научните публикации на кандидата могат да се класифицират според тематиката в 

следните направления: 

              Изследвания свързани  с енергийна ефективност.  

       *Тези изследвания са продължение по тематиката на дисертационната работа на канди-

дата. Разгледани са предимствата и недостатъците при използване на различни енергийни 

източници за отопление на сгради, на базата на действащата в Р България законодателна база 

за енергийна ефективност, направен е сравнителен анализ на разходите на енергия за отоп-

ление и въздействието върху околната среда при използването на конвенционални и алтер-

нативни енергийни източници (Г7.1). 

         *Изследвания свързани с проектиране и изграждане на адсорбционен охлаждащ модул 

работещ със зеолит и вода, термично захранван от слънчева инсталация.  Проучени са  дина-

миката на температурните параметри, определящи процесите на ожлаждане и кондензация в 

адсорбционния охлаждащ модул (Г8.2). 

         *Изследвания свързани с технико-икономическа оценка на енергоспестяващите мерки 

„Подмяна на съществуващ газов котел” на обществена сграда при реализацията на проект с 

кондензационен котел и термопомпена система вода-вода (Г8.3,  Г8.14). 

          *Определена е оптималната дебелина на топлоизолация на под в свинекомп-

лекс.Получени са данни за годишен разход на енергия за отопление за различни горива; дър-

весни пелети, въглища и природен газ(Г8.5). 

          *Направен е анализ на стойностите на коефициентите на топлопреминаване на ограж-

дащите конструкции на сградите, предвидени в обследванията за енергийна ефективност и 

след изпълнение на мерките на сградата. Несъответствието на  референтните стойности на 

тези коефициенти и реалните след прилагане на мерките на енергоспестяване при определе-

ни случаи се дължи на забавяне изпълнението на проекта и промяна на нормативната база 

(Г8.9,  Г8.17,  Г8.8). 
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         *Направен е анализ на енергийната ефективност в общинските сгради в община Сли-

вен. Установено е, че само в 24 % от тях са направени обследвания за енергийна ефективност 

и са изпълнени предложените енергоспестяващи мерки. Данните от обследванията за снер-

гийна ефективност показват, че за общината има голям потенциал за намаляване на годиш-

ното потребление на енергия за отопление - 7328 kWh/y. Представен е комплексен сравните-

лен анализ на методи за обработка на данни въз основа на които се прави оценка на постъпи-

лите промени при изпълнение на предложените енергоспестяващи мерки за сградите (Г8.12,  

Г819). 

          *Показано е получаване на алтернативни горива от автомобилни гуми при прилагане 

на термохимичен контролиран процес-пиролиза. Това е един от начините за намаляване на 

замърсяването и може значително да подобри рециклирането на тези отпадъци (Г8.13). 

          *Разработен е математически модел, описващ връзката между енергийните спестява-

ния и отопляемия обем в сградите с изпълнени с енергоспестяващи мерки, предложени в об-

следванията. Предлаганият модел може да се използва за прогнозиране на енергийните спес-

тявания на сгради в които предстои да се внедряват мерки за енергийна ефективност с висока 

точност (Г8.15). 

                      Изследвания в областта на промишлената топлотехника  

            *Направен е преглед на използваните биогорива от дървесен произход и стандартите 

за контрол на качеството при производство на дървесни горива. Направен е сравнителен ана-

лиз на изменението на топлината на изгаряне и енергийната плътност при дървесни биогори-

ва в зависимост от съдържанието на вода и пепел (Г8.1). 

             *Предложена е разработена водна отоплително-охладителна учебно лабораторна 

уредба на база елементи на сплит система на директно изпарение. Проектиран е и е израбо-

тен топлообменник Фреон-вода за водно-охладителна уредба (Г8.4,  Г8.6). 

            *Извършено е термографско визуализиране на обезвъздушаване на отоплително тяло 

и е съставена характеристика,  описваща изменението на ефективността на отоплителното 

тяло (Г8.7). 

            *Определен е оптимален брой прегради в междутръбното пространство на кожухот-

ръбен топлообменен апарат, като се отчита промяната на хидравличните съпротивления при 

4,  6 и 8 броя прегради (Г8.10). 

            *Изследвани са възможностите за регулиране  параметрите на зъбна помпа: темпера-

тура на работната течност, чистота на въртене на двигателя, натоварване на помпата. Пред-

ложена е аналитична зависимост за определяне характеристиката на зъбна помпа с отчитане 

температурата и налягането на хидравличното масло (Г8.16). 

            *Предложена е методика за определяне качеството на пелети, предлагани на пазара на 

база на „теория на графите”. Практическото приложение на тази методика е възможността 

чрез измервания и изчисления да се определи необходимото количество пелети за отопление 

на сграда за отоплителен сезон (Г8.18). 

             *Направен е анализ на точността за определяне на парциалното налягане на наситени 

водни пари. Направени са изводи и предложени с висока точност зависимости за определяне 

парциалното налягане като функция на температурата (Г8.20).  

            *Създадени са  модели за потребление на газ, които могат да се използват за прогно-

зиране  в домакинството. Този модел може да се използва като ослова за оптимизиране на 

битовите газови котли (Г8.21).    

 

            4. Обща характеристика на  дейността на кандидата: 

4.1. Учебно-педагогическа дейност: 
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      Гл. ас. д-р инж. Иван Георгиев Бинев има  педагогически опит (9г.) в обучение на студен-

ти  за ОКС „бакалавър” и „Магистър”във ФТТ-Ямбол.Той е разработил следните учебни 

програми за ОКС „Бакалабър”: топлоснабдяване; газоснабдяване; газови съоръжения и сис-

теми; отопление, отоплителна и топлообменна техника II част ; техника и технология на 

монтажа в съавторство; топлотехнически измервания в  съавторство; диагностика, подържа-

не и ремонт на топло- и газоснабдителни системи в съавторства; и за ОКС „Магистър”: про-

ектиране на отоплителни системи; енегийна ефективност на промишлени системи; енергийна 

ефективност на сгради; и енергийни биотехнологии в съавторство. От академичната справка 

от декана на ФТТ е видно положените часове  като преподавател   за учебната година 

2018/2020: за ОКС „Бакалавър” : газоснабдяване - 43 ч. лекции; газови съоръжения и системи 

- 41 ч. лекции; отопление, отоплителна и топлообменна техника II част - 41 ч, лекции; топ-

лоснабдяване – 39 ч. лекции, и за ОКС „Магистър”; проектиране на газови системи - 30/30 ч. 

лекции и упражнения; биотехнологии в топло- и газоснабдяването – 30 ч. упражнение; ене-

гийна ефективност на промишлени системи – 30 ч. лекции; енергийна ефективност на сгради 

- 30 ч. лекции. Общо за учебната година - 284 ч. лекции и 130 ч. упражнения. 

         Кандидатът за академичната длъжност „Доцент” през последните 5 г. е бил научен ръ-

ководител на  13 бр. успешно защитили дипломанти (от тях 6 бр. с ОКС „Бакалавър” и 7 бр. 

ОКС „Магистър”). 

          Разработени са следните лекции електронен курс; топлоснабдяване; проектиране на 

отоплителни системи; енергийна ефективност на промишлени системи и за извеждане на 

упражнения: газоснабдяване; техника и технология на монтажа; енергийни биотехнологии. 

         Разработени са следните установки за провеждане на лабораторни и практически заня-

тия: установка за монтаж и демонтаж на отоплителна инсталация с източник на топлина 

електрически котел; установка за монтаж и демонтаж на отоплителна инсталация с източник 

на топлина котел за пелети; установка за монтаж и демонтаж на газова и отоплителна инста-

лации. 

          В монографията е направен анализ на потреблението на енергия в обществени сгради. 

Посочени са целите и задачите на обследването и сертифицирането за енергийна ефектив-

ност. Изведени са регресионни зависимости на реалните енергийни спестявания и емисии 

въглероден диоксид в сгради с изпълнени енергоспестяващи мерки. Получени са регресион-

ни модели и са определени предполагаеми енергийни спестявания и вредни емисии в сгради 

за обществено обслужване, на които предстои да се внедряват енергоспестяващи мерки. 

          Общата ми оценка за учебно-педагогическата дейност на кандидата е положителна. 

 

4.2.Научна и научно приложна дейност 

        Ръководител е на 2 университетски проекта – „Изследване възможности за повишаване 

на енергийната ефективност, чрез използване на възобновяеми енергийни източници”, 

ФТТ/31.0.2017 г. и „Изследване на топлотехнически процеси със софтуерен продукт ANSYS 

Fluent”, ФТТ/2020 г.. В периода на изпълнение на проект „Подобряване на образователната 

инфраструктура на Факултет „Техника и технологии - гр. Ямбол при Тракийски универси-

тет-гр. Стара Загора чрез пакет от енергоспестяващи мерки” е бил на длъжност ръководител 

база във ФТТ- гр. Ямбол. 

 

            4.3. Приноси. 

        Приемам напълно приносите на изследванията посочени в материалите към документи-

те на гл. ас. д-р инж. Иван Георгиев Бинев. Приносите на представените научни публикации 

могат да се обобщат  като приноси с  научно приложен и приложен характер. 
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             4.3.1. Научно приложни приноси 

        *Съставени са регресионни модели за прогнозиране на енергийната ефек-

тивност на обществени сгради. Изведена е регресионната зависимост на енер-

гийните спестявания, kWh/у и спестени емисии CO2, t/y от отопляемите площи, 

m
2
 в сгради с изпълнени енергоспестяващи мерки. Изведените регресионни мо-

дели, могат да се използват за прогнозиране на енергийната ефективност на 

сгради след внедряване на енергоспестяващи мерки (Г8.15), (В_Бинев И., Със-

тояние на енергийната ефективност на сгради за обществено обслужване, Мо-

нография, 2019). 

        *Направен е сравнителен анализ на предимствата и недостатъците на из-

ползваните различни източници на енергия за отопление на сгради. Направено 

е сравнение на разходите на енергия и въздействието върху околната среда от 

тяхното прилагане (Г7.1), (Г8.18). 

        *Предложен е сравнителен анализ на методи за обработка на данни след 

изпълнение на енергоспестяващи мерки в обществени сгради. От предложените 

методи - клъстерен анализ и анализ на съответствията е установено, че за опре-

деляне на влиянието на отделните енергоспестяващи мерки върху подобряване 

на енергийната ефективност на сградите, подходящ и доказан метод е анализа 

на съответствията. Направени са препоръки за приложение на адаптираните ме-

тоди в практиката (Г8.19). 

        *Направено е експериментално изследване на работа на конвенционален 

битов газов котел при загряване на вода за битови нужди. Получени са анали-

тични и графични зависимости на комплексен критерий за разхода на газ от уп-

равляемите променливи на процеса. Изведен е модел, описващ връзката между 

дебита на топлата вода за битови нужди и разхода на газ (Г8.21). 

        *Създаден е аналитичен модел за прогнозиране на основни характеристики 

на зъбна помпа в зависимост от параметрите: температура и налягане на работ-

ния флуид (Г8.16). 

        *Направена е проверка на възможността за използване на методи за без-

контактен анализ в хранително-вкусовата промишленост, свързана с цветови 

признаци и спектрални характеристики за проследяване на изменението по по-

върхността на сирене и кашкавал. Предложени са предсказващи модели, които 

описват този процес. Направено е предложение за приложение на получените 

модели в практиката (Г8.11). 

 

            4.3.2.Приложни приноси 
       *Обобщени и анализирани са резултатите от обследване за енергийна ефек-

тивност на обществени сгради. Направен е сравнителен анализ  на очакваното, 

според енергийните обследвания ниво на енергопотребление и действителното 

енергопотребление в изследваните сгради след изпълнението на предвидените 

енергоспестяващи мерки (Г8.8), (Г8.12). 

         *Предложени са мерки за енергийна ефективност на сграда в областта на 

селското стопанство. Направен е анализ на енергийните разходи при експлоа-

тация на сградата (Г8.2). 
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        *Изследвана и доказана е функционалността и икономическата целесъоб-

разност на възможността за доставка на енергия за отопление чрез използване 

на възобновяеми енергийни източници с термопомпена система „вода-вода“ в 

сграда в областта на образованието (Г8.14). 

        *Предложена е иновативна технология за обработка на амортизирани ав-

томобилни гуми. Приложението на тази технология повишава икономическия 

ефект и намалява вредните емисии за околната среда (Г8.13). 

        *Направен е сравнителен анализ на промените в нормативната уредба в 

Република България, свързана с енергийната ефективност на сгради. Несъот-

ветствието на референтните стойности на коефициентите на топлопреминаване 

и реалните след прилагане на мерки за енергоспестяване може да се осъществи 

с предварително увеличаване на изискванията при оценката на енергийната 

ефективност в сравнение със стандартите в наредбата (Г8.9). 

 
            5. Критични бележки. 
       Рецензентът си позволява да направи следните препоръки в бъдещата рабо-

та на  гл. ас. д-р инж. Иван Георгиев Бинев:             

       *Да активира работа по научни проекти под негово ръководствo с участие 

на студенти и докторанти  повече в  научна специалност „Промишлена топло-

техника”; 

       *Да активира повече публикации в  реферирани списания; 

       *Да осигури научно ръководство на докторанти.         

 

              6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

         Оценката ми за цялостната преподавателска, научноизледователска, публикационна 

дейност и пълното изпълнение на минималните изисквания за заемане на академичната 

длъжност „Доцент” на кандидата съгласно ЗРАС в Р България и от ПРАСТрУ е 

„ПОЛОЖИТЕЛНА”.  

          Предлагам на  членове на научното жури да даде положителна оценка на кандидата и 

да предложи на Уважаемия Научен съвет  на факултет  „Техника и технологии” - гр.Ямбол 

към Тракийски университет - гр. Ст. Загора с пълна убеденост за присъди  на гл. ас. д-р инж. 

Иван Георгиев Бинев академичната длъжност „Доцент”  по научна специалност:  “Промиш-

лена топлотехника”, професионално направление 5.4 Енергетика,  област на висше образова-

ние 5. Технически науки. 

 

 

06.09. 2020 г.                                                                  РЕЦЕНЗЕНТ: ..................................... 

 гр. Пловдив                                                                            /проф. д-р инж. Г. Вълчев/ 

 



R E V I E W 
 
of the materials submitted for participation in a competition for the 
academic position of "Associate Professor" in the field of higher education: 
5. Technical sciences, professional field: 5.4. Energy, scientific specialty 
"Industrial Heat Engineering" 
 
Reviewer: Prof. Dr. Eng. Georgi Ivanov Valchev 
 
    GROUNDS FOR REVIEW: In the competition for the academic position of "Associate 
Professor", announced in the State Gazette, issue 42 / May.2020 and the site of the Thracian 
University-Stara Zagora for the needs of the Department of Energy at the Faculty of 
Engineering and Technology - Yambol, as a candidate participates Ch. Assistant Professor Dr. 
Eng. Ivan Georgiev Binev lecturer in the same department. 
     By order №1690 / 09.07.2020 of Assoc. Prof. Dr. D. Yarkov - Rector of TrU-Stara Zagora 
on the basis of Art. 4 (3) of ZRASRB, Art. 5 (3), (4) of PROSTRU and a decision of the FS of 
the FTT / Protocol №6 / 22.06.2020 / a composition of the scientific jury has been determined 
for its holding. In procedural terms, the announcement of the competition is in full 
compliance with the Law on the Thracian University and the Regulations of the Thracian 
University. 
 

1. Brief biographical data. 
     Ch. Assistant Professor Dr. Eng. Ivan Georgiev Binev was born on May 22, 1973. He 
graduated from TMT "Ivan Raynov" with a degree in "Technology of Mechanical 
Engineering", 1992. From 1992-1997 he was a student in TU-Sofia, IPF Sliven and acquires 
the specialty "Transport and Energy" - Master's degree. From 2011-2016 he was an assistant 
in the specialty "Heat and gas supply" in cat. "Mechanical Engineering and Energy" at the 
Faculty of Engineering and Technology (FTT), Yambol. He successfully defended a 
dissertation for which he was awarded the educational and scientific degree "Doctor" in the 
professional field 5.4 Energy and scientific specialty "Industrial Heating" on the topic: 
"Analysis and evaluation of energy efficiency of public buildings" in cat. "Heat Engineering" 
at UFT-Plovdiv in 2015. Since July 1, 2016, after successfully winning a competition, he 
holds the academic position of "Chief Assistant" in cat. "Energy" at the FTT Yambol until 
now. 
 
       2. General description of the presented materials. Satisfaction of the minimum 
requirements for holding the academic position "Associate Professor" 
The candidate for the academic position "Associate Professor" has attached all the necessary 
documents for the competition according to Article 81. al. 4 (1) of SPACE. The required 
documents are in the required form (on paper and electronic media) in the sequence as 
Annexes 1 to 17. 



    In the competition for the academic position of "Associate Professor", the candidate 
participates with 23. scientific publications after the defense of ONS "Doctor", of which 1 
issue. in an edition with Impact rank. The candidate has 1 pc. citation in SCOPUS. At 6 pcs. 
of the presented scientific publications is an independent author, 12 pcs. is a lead author. As 
no separation protocol was submitted for co-authorship, the reviewer accepted that they were 
equal for all authors. The candidate is the author of the monograph "State of energy efficiency 
of public service buildings", 2019, ISBN 978-619-7340-01-3. 
     The qualification at the place of publication shows: scientific publications for acquiring the 
educational and scientific degree "Doctor" - 5; articles in foreign magazines - 1 pc. ; articles 
in national scientific journals - 2; scientific publications in Bulgarian collections (reports from 
scientific forums, printed in full text) - 2 copies. Presented is Diploma № 100 issued on 
September 19, 1015 by UFT-Plovdiv, which awards the educational and scientific degree 
"Doctor" in professional direction: 5.4 Energy, scientific specialty: "Industrial heat 
engineering". 
     The author's abstract and the scientific publications for acquiring the educational and 
scientific degree "Doctor", as well as the scientific publication (D.8.22) in which the reviewer 
is a co-author are not reviewed. Nevertheless, in forming the complex assessment of the 
candidate, the reviewer will take into account all the materials submitted in the competition. 
The candidate, ch. Assistant Professor Dr. Eng. Ivan Georgiev Binev satisfies the minimum 
requirements for holding the academic position of "Associate Professor", specified in the law 
on RAS in Bulgaria and the Regulations of the Thracian University - St. Zagora in scientific 
field 5. Technical sciences, Professional field 5.4 Energy, scientific specialty "Industrial heat 
engineering". With minimum requirements of 440 points per group of indicators for the 
academic position "Associate Professor" in FTT-gr. Yambol at the Thracian University-town. 
St. Zagora, the personal total number of points of the candidate is 566.68. The points by 
indicators: A are 50, if necessary 50, B (3 or 4) are 100 if necessary 100. The sum of the 
points according to indicator D (5 to 11) is a total of 249.68, if necessary 200. The sum of the 
points according to indicator E (12 to 15) are a total of 74 for the required 50. The sum of the 
points for indicator G (29 to 33) is a total of 58 for the required 20 and the sum of the points 
for indicator H (34 to 46) is a total of 35 for the required 20. 
 
      3. Reflection of the candidate's scientific publications in the literature. 
The scientific publications of the candidate can be classified according to the subject in 
the following directions: 
    Research related to energy efficiency. 
    * These studies are a continuation of the topic of the candidate's dissertation. The 
advantages and disadvantages of using different energy sources for heating buildings are 
considered, based on the current legislation in the Republic of Bulgaria for energy efficiency, 
a comparative analysis of energy costs for heating and environmental impact in the use of 
conventional and alternative energy sources (D7.1). 
    * Research related to the design and construction of an adsorption cooling module 
operating with zeolite and water, thermally powered by a solar installation. The dynamics of 
the temperature parameters determining the processes of cooling and condensation in the 
adsorption cooling module (D8.2) have been studied. 



    * Research related to technical and economic assessment of energy saving measures 
"Replacement of an existing gas boiler" of a public building in the implementation of a 
project with a condensing boiler and water-to-water heat pump system (G8.3, G8.14). 
    * The optimal thickness of thermal insulation of the floor in a pig complex has been 
determined. Data on annual energy consumption for heating for different fuels have been 
obtained; wood pellets, coal and natural gas (D8.5). 
    * An analysis of the values of the heat transfer coefficients of the enclosing structures of 
the buildings, provided in the energy efficiency surveys and after the implementation of the 
measures of the building. The discrepancy between the reference values of these coefficients 
and the real ones after the application of energy saving measures in certain cases it is due to a 
delay in the implementation of the project and a change in the regulatory framework (D8.9, 
D8.17, D8.8). 
    * An analysis of the energy efficiency in the municipal buildings in the municipality of 
Sliven has been made. It was found that only in 24% of them energy efficiency surveys were 
performed and the proposed energy saving measures were implemented. The data from the 
energy efficiency surveys show that the municipality has great potential to reduce the annual 
energy consumption for heating - 7328 kWh / y. A complex comparative analysis of data 
processing methods is presented, on the basis of which an assessment is made of the received 
changes in the implementation of the proposed energy saving measures for the buildings 
(G8.12, G819). 
    * The production of alternative fuels from car tires by applying a thermochemically 
controlled pyrolysis process is shown. This is one way to reduce pollution and can 
significantly improve the recycling of this waste (D8.13). 
    * A mathematical model has been developed describing the relationship between energy 
savings and the heated volume in buildings with energy saving measures proposed in the 
surveys. The proposed model can be used to forecast the energy savings of buildings in which 
high-precision energy efficiency measures are to be implemented (D8.15). 
Research in the field of industrial heat engineering 
    * A review of the used biofuels of wood origin and quality control standards in the 
production of wood fuels. A comparative analysis of the change in combustion heat and 
energy density of wood biofuels depending on the water and ash content (D8.1). 
    * A developed water heating and cooling training laboratory system based on elements of a 
split system of direct evaporation is proposed. A Freon-water heat exchanger for water-
cooling system (G8.4, G8.6) has been designed and manufactured. 
    * Thermographic visualization of deaeration of a radiator has been performed and a 
characteristic has been compiled describing the change in the efficiency of the radiator (D8.7). 
    * The optimal number of partitions in the intertube space of the shell-and-tube heat 
exchanger has been determined, taking into account the change of the hydraulic resistances at 
4, 6 and 8 partitions (D8.10). 
    * The possibilities for regulation of the parameters of the gear pump are investigated: 
temperature of the working liquid, purity of rotation of the motor, load of the pump. An 
analytical dependence is proposed for determining the characteristics of a gear pump taking 
into account the temperature and pressure of the hydraulic oil (G8.16). 



    * A methodology for determining the quality of pellets offered on the market on the basis 
of "graph theory" is proposed. The practical application of this methodology is the possibility 
to determine by measurements and calculations the required amount of pellets for heating a 
building for the heating season (D8.18). 
    * An analysis of the accuracy for determining the partial pressure of saturated water vapor 
has been made. Conclusions are made and high-precision dependences are proposed for 
determining the partial pressure as a function of temperature (D8.20). 
    * Gas consumption models have been developed that can be used for household 
forecasting. This model can be used as a butt to optimize domestic gas boilers (D8.21). 
 
       4. General characteristics of the applicant's activity: 
       4.1. Educational and pedagogical activity: 
     Ch. Assistant Professor Dr. Eng. Ivan Georgiev Binev has pedagogical experience (9 
years) in training students for Bachelor's and Master's degrees in FTT-Yambol. He has 
developed the following curricula for Bachelor's degree: heat supply; gas supply; gas 
equipment and systems; heating, heating and heat exchange equipment part II; co-authored 
installation technique and technology; thermal engineering measurements in co-authorship; 
diagnostics, maintenance and repair of heat and gas supply systems in co-authorship; and for 
Master's degree: design of heating systems; energy efficiency of industrial systems; energy 
efficiency of buildings; and co-authored energy biotechnology. The academic report of the 
Dean of FTT shows the hours worked as a teacher for the academic year 2018/2020: for 
Bachelor's degree: gas supply - 43 hours of lectures; gas equipment and systems - 41 hours of 
lectures; heating, heating and heat exchange equipment Part II - 41 hours, lectures; heat 
supply - 39 hours of lectures, and for Master's degree; design of gas systems - 30/30 hours 
lectures and exercises; biotechnology in heat and gas supply - 30 hours of exercise; energy 
efficiency of industrial systems - 30 hours of lectures; energy efficiency of buildings - 30 
hours of lectures. Total for the school year - 284 hours of lectures and 130 hours of exercises. 
The candidate for the academic position "Associate Professor" in the last 5 years has been the 
scientific supervisor of 13 successfully defended graduates (6 of them with a Bachelor's 
degree and 7 with a Master's degree). 
     The following e-course lectures have been developed; heat supply; design of heating 
systems; energy efficiency of industrial systems and for performing exercises: gas supply; 
installation technique and technology; energy biotechnology. 
    The following installations have been developed for conducting laboratory and practical 
classes: installation for disassembly and dismantling of a heating installation with a heat 
source, an electric boiler; installation for installation and dismantling of a heating installation 
with a heat source pellet boiler; installation for installation and dismantling of gas and heating 
installations. 
    The monograph analyzes the energy consumption in public buildings. The goals and tasks 
of the inspection and certification for energy efficiency are indicated. Regression dependences 
of the real energy savings and carbon dioxide emissions in buildings with implemented 
energy saving measures are derived. Regression models have been obtained and estimated 
energy savings and harmful emissions in public service buildings have been determined, on 
which energy saving measures are to be implemented. 



    My general assessment of the educational and pedagogical activity of the candidate is 
positive. 
 
      4.2.Scientific and scientifically applied activity 
    He is the leader of 2 university projects - "Study of opportunities to increase energy 
efficiency through the use of renewable energy sources", FTT / 31.0.2017 and "Study of 
thermal processes with software product ANSYS Fluent", FTT / 2020 .. During the 
implementation of the project "Improvement of the educational infrastructure of the Faculty 
of Engineering and Technology - Yambol at the Thracian University. Stara Zagora through a 
package of energy saving measures ”was the head of the base in FTT - Yambol. 
 
       4.3. Yields. 
I fully accept the contributions of the research indicated in the materials to the documents of 
Ch. Assistant Professor Dr. Eng. Ivan Georgiev Binev. The contributions of the presented 
scientific publications can be summarized as contributions of scientifically applied and 
applied nature. 
 
       4.3.1. Scientifically applied contributions 
     * Regression models have been developed for forecasting the energy efficiency of public 
buildings. The regression dependence of the energy savings, kWh / y and saved CO2 
emissions, t / y on the heated areas, m2 in buildings with implemented energy saving 
measures is derived. The derived regression models can be used to predict the energy 
efficiency of buildings after the implementation of energy saving measures (G8.15), (B¬nev 
Binev I., Status of energy efficiency of buildings for public services, Monograph, 2019). 
    * A comparative analysis of the advantages and disadvantages of the different energy 
sources used for heating buildings has been made. A comparison is made between energy 
costs and the environmental impact of their implementation (D7.1), (D8.18). 
   * A comparative analysis of methods for data processing after the implementation of energy 
saving measures in public buildings is proposed. From the proposed methods - cluster 
analysis and compliance analysis, it has been established that to determine the impact of 
individual energy saving measures on improving the energy efficiency of buildings, a suitable 
and proven method is compliance analysis. Recommendations have been made for the 
application of adapted methods in practice (D8.19). 
     * An experimental study of the operation of a conventional domestic gas boiler for heating 
domestic water has been made. Analytical and graphical dependences of a complex criterion 
for gas consumption on the controllable process variables are obtained. A model is derived 
describing the relationship between domestic hot water flow and gas consumption (D8.21). 
     * An analytical model has been created for forecasting the main characteristics of a gear 
pump depending on the parameters: temperature and pressure of the working fluid (G8.16). 
     * The possibility of using methods for non-contact analysis in the food industry, related to 
color characteristics and spectral characteristics for tracking the change on the surface of 
cheese and yellow cheese, was checked. Predictive models describing this process have been 
proposed. A proposal has been made for application of the obtained models in practice 
(D8.11). 



 
       4.3.2.Applied contributions 
     * The results of a survey for energy efficiency of public buildings are summarized and 
analyzed. A comparative analysis of the expected, according to energy surveys, level of 
energy consumption and the actual energy consumption in the surveyed buildings after the 
implementation of the planned energy saving measures (D8.8), (D8.12). 
     * Proposals for energy efficiency of a building in the field of agriculture are proposed. An 
analysis of the energy costs during the operation of the building has been made (D8.2). 
     * The functionality and economic feasibility of the possibility of supplying energy for 
heating through the use of renewable energy sources with a heat pump system "water-water" 
in a building in the field of education has been studied and proven (D8.14). 
     * Innovative technology for processing depreciated car tires is offered. The application of 
this technology increases the economic effect and reduces harmful emissions for the 
environment (D8.13). 
     * A comparative analysis of the changes in the legislation in the Republic of Bulgaria 
related to the energy efficiency of buildings has been made. The discrepancy between the 
reference values of the heat transfer coefficients and the real ones after the application of 
energy saving measures can be realized by a preliminary increase of the requirements for the 
assessment of energy efficiency in comparison with the standards in the regulation (D8.9). 
 
       5. Critical remarks. 
    The reviewer allows himself to make the following recommendations in the future work of 
Ch. Assistant Professor Dr. Eng. Ivan Georgiev Binev: 
     * To activate work on scientific projects under his leadership with the participation of 
students and doctoral students more in the scientific specialty "Industrial Heat Engineering"; 
     * To activate more publications in refereed journals; 
    * To provide scientific guidance to doctoral students. 
 
       6. CONCLUSION 
     My assessment of the overall teaching, research, publication and full implementation of the 
minimum requirements for the academic position of "Associate Professor" of the candidate 
according to ZRAS in the Republic of Bulgaria and from PRASTRU is "POSITIVE". 
I propose to the members of the scientific jury to give a positive assessment to the candidate 
and to propose to the Respected Scientific Council of the Faculty of Engineering and 
Technology - Yambol at the Thracian University - St. Zagora with full conviction for 
sentences of Ch. Assist. Prof. Dr. Eng. Ivan Georgiev Binev Academic position "Associate 
Professor" in the scientific specialty: "Industrial Heat Engineering", professional field 5.4 
Energy, field of higher education 5. Technical sciences. 
 
 
07.09. 2020                                                                   REVIEWER: .....................................   
Plovdiv                                                                                  / prof. Dr. Eng. G. Valchev / 
 
 


