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1 Доцент        д-р        Димитър      Петров       Дончев ХТМУ, София 

№ акад. дл. научна степ. име презиме фамилия месторабота 
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№ акад. дл. научна степ. име презиме фамилия месторабота 

Научна област: 

        5                                                        Технически науки 

шифър                                                                                 наименование 

Професионално направление: 

      5.1                                                             Машинно инженерство 

шифър                                                                                    наименование 

Научна специалност: 

                                                      (Приложна механика с преподаване на френски език) 

Конкурсът е обявен: 

67 13.08.2021 г.               Приложна механика 
   Факултет по металургия и      

материалознание 

в ДВ брой дата за нуждите на катедра факултет 

Изготвил рецензията: 

Професор       доктор      Георги     Иванов      Вълчев УХТ-Пловдив 

акад. дл. научна степен име презиме фамилия месторабота 

1. Рецензия за кандидата: 

Доцент доктор     Димитър          Петров            Дончев 

акад. дл. научна степ. име презиме фамилия 

1.1. Окомплектоване на предоставените документи: 

А) Документите по конкурса съответстват напълно на Правилника 3 точки           X 



Б) Документите са окомплектовани, но не съответстват напълно на 

изискванията на Правилника 

2 точки            - 

В) Документите не са окомплектовани съгласно изискванията на 

Правилника 

0 точки           - 

  

със знака “Х” се 

отбелязва един 

от посочените 

отговори 

 

Задължително се описват липсващите документи и нарушените изисквания, ако е отбелязан отг. В 

     Предоставените документи по конкурса съответстват напълно на Правилника за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности в ХТМУ, София, 2019 г. 

1.2.Удовлетворяване на минималните изисквания, съгласно Правилника: 

А) Кандидатът удовлетворява минималните изисквания 20 точки           X 

Б) Кандидатът не удовлетворява минималните изисквания 0 точки            - 

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените отговори 

 

Задължително се попълва, ако е отбелязан отг. Б. Анализира се публикационната активност на кандидата. Анализира се отзвукът 

на постигнатите резултати (цитирания) 

      Кандидатът, доц. д-р инж. Димитър Петров Дончев удовлетворява минималните национални 

изисквания за заемане на академичната длъжност „професор”, посочени в закона за РАСРБ  и 

Правилника на ХТМУ, София в научна област 5. Технически науки, Професионално направление 5.1 

Машинно инженерство (Приложна механика с преподаване на френски език).     

       При минимални национални изисквани 600 точки по група показатели за академичната длъжност 

„професор” в ХТМУ, личният общ брой точки на кандидата е 1672,83 т.. Брой точки по показател А е 

50 при необходими 50. Брой точки по показател В (3 или 4) е 164 при необходими 100. Точките по 

показатели:  Г  (5-11) са 379,83, при необходими 200. Сумата на точките по показатели Д (12-15)  са 

общо 579, при необходими 100. Сумата на точките по показатели Е (16-26) са общо 500 при необходими 

150. 

       Доц. д-р инж. Димитър Петров Дончев участва в конкурса за академичната длъжност „професор“с 

10 бр. научни публикации равностойни на хабилитационен труд  публикувани в издания, които са 

реферирани и индексирани в световно известни база данни с научна информация. Тематиката на 

публикациите е „Механика и механизми на поведението, дефектирането и разрушаване на 

конструктивни материали и конструкции“. Общият брой на научните публикации  извън 

хабилитациония труд са 57.  От тях 5 бр. са публикувани в издания, които са реферирани и индексирани 

в световноизвестни база данни с научна информация, 16  бр. са публикувани в нереферирани списания 

с научно рецензиране или в редактирани колективни томове и 36 бр.научни доклади изнесени на 

Международни конференции и отпечатани у нас и в чужбина. Публикационната активност показва 

успешна работа на кандидата в колектив. За периода след първа хабилитация  са забелязани 58 бр. 

цитирания в научни публикации. 

1.3. Актуалност на научните и/или приложните изследвания: 

А) Изследванията са актуални. Част от изследванията са пионерни 

(не са известни резултати по темата от други автори) 

7 точки             X 



Б) Изследванията са актуални. По всяка от изследваните теми и/или 

приложения са известни резултати от други автори 

5 точки              - 

В) По-голямата част от изследванията са актуални, но са представени 

и резултати, които нямат научна и/или приложна стойност 

3 точки              - 

Г) По-малката част от изследванията са актуални 2 точки              - 

Д) Изследванията не са актуални 0 точки              - 

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

 

Оценката за актуалността на изследванията се аргументира задължително 

     Доц. д-р инж. Димитър Петров Дончев  е представил списък на 14 бр. научно изследователски 

проекта.  Ръководител е на 4 бр. международни ( 2 бр.  научни, и на 2 бр. образователни) проекти. 

Участва в 6 бр.международни (4 бр. научни, и в 2 бр. образователни)  проекти, както и 4 бр. национални 

научни проекти. Това е доказателство за умението на кандидата да ръководи и работи успешно в екип.       

    Представените за рецензиране научни трудове са актуални тъй като произтичат от конкретни 

индустриални проблеми, свързани с използването на конструкционни материали: композитни 

материали, метали, сплави, полимерни материали, наноматериали, конструкции и тяхното научно 

интерпретиране.  

 

1.4. Познаване на изследваните проблеми: 

А) Кандидатът познава детайлно постигнатото от други автори по 

изследваните теми и/или приложения 

6 точки           X 

Б) Кандидатът познава частично постигнатите резултати по 

изследваните теми и/или приложения 

4 точки            - 

В) Кандидатът няма предварителни знания за състоянието на 

изследваните проблеми 

0 точки            - 

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

 

Задължително се аргументира оценката, ако е отбелязан отг. В 

     Кандидатът за академичната длъжност познава детайлно постигнатото от други изследователи по 

научната тематика,  анализира  получените резултати и ги цитира в научните си публикации.  

     Умело анализира свързаността между механика, физика и металургия (топлинни процеси) главно в 

конструкционните материали: механизмите и механиката на поведението, дефектирането и 

разрушаването на конструкционни материали и конструкции.  

 

1.5. Тип на изследванията: 

А) Теоретични 4 точки           - 



Б) Приложни 4 точки           - 

В) Теоретични с елементи на приложения 4 точки           X 

Г) Не отговарят на нивото, определено в ЗРАСРБ и Правилника 0 точки           - 

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените отговори 

 

Задължително се аргументира нивото на изследванията, ако е отбелязан отг. Г 

  Изследванията на кандидата имат теоретичен характер с елементи на приложения в практиката. 

 

1.6.Цели на изследванията: 

А) Реалистични и представляват научен и/или приложен интерес 8 точки            X 

Б) Реалистични, но не представляват научен и/или приложен интерес 4 точки             - 

В) Недостижими (нереалистични) 0 точки  

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

 

Задължително се отбелязват целите. Аргументира се типа на поставените цели. 

     Поставените цели в научните публикации са реалистични и имат научно-приложен интерес. 

    Представените трудове са свързани с научни изследвания, експериментални и теоретични, с цел по-

добро познаване във фундаментален аспект, усвояване и приложение на глобално и локално ниво на 

поведението на материали, хетерогенни по природа, от различен тип и реологично поведение.  

     Проблемите обхващат спектър от поведения (механизми и механика) на конструкционни материали 

и конструкции: еластичност, вискозоеластичност, пластичност, армировка, външно усилване 

(уякчаване), дефектиране и разрушаване. По всяка от тези теми целта е да се съчетаят физическите и 

механичните аспекти, експерименталните и теоретичните подходи. 

 

 

1.7.Методи на изследванията: 

А) Адекватни на изследванията и поставените научни цели и/или 

приложения 

8 точки            X 

Б) Частично подходящи, даващи възможност за постигане на част от 

научните цели и/или приложения 

4 точки            - 

В) Неподходящи методи 0 точки            - 

    

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените отговори 

 

Задължително се отбелязват методите. Аргументира се типа на използваните методи 



      Използуваните методи  от доц. д-р инж. Димитър Петров Дончев  са адекватн. При научно-

изследователската работа на кандидата са използвани следните методи: 

         Моделиране на поведение на хетерогенни и наследствени материали, и хомогенизация, 

поведение на наноматериали и наносуспензии: (A.1), (Б.1), (Б.3), (В1.2), (В1.3) (В1.4), (В1.5), (В1.8), 

(В1.9), (В1.11) (В1.12),(В1.1), (В1.14), (В1.16), (В2.8), (В2.12), (В2.22),(В2.24), (В2.27), (В2.30), (В2.36);  

      Моделиране и симулиране на дефектиране и разрушаване на конструкционни материали, 

хибридни конструкции, стоманобетон усилен с композитни материали (A.5), (А.7), (А.10), (Б1.3), 

(В1.7), (В1.9), (В1.10), (В1.1), (В2.5), (В2.6), (В2.1), (В2.15), (В2.16), (В2.17), (В2.19), (В2.20), (В2.21), 

(В.223), (В2.25), (В2.26),(В2.29), (В2.32), (В2.33),(В2.35);  

       Приложение на композитни материали в строителното инженерство за уякчаване/възстановяване 

на стоманобетонни конструкции: Оразмеряване, пресмятане и симулиране на поведението при 

различни условия на натоварване на хибридни конструкции от стоманобетон, усилен посредством 

композитни материали (А.2), (А.3), (А.4]) (А.5), (А.6), (А.7), (А.8), (А.9), (А.10), (В1.1), (В1.10), 

(В1.15),(В2.1), (В2.2), (В2.3), (В2.4), (В2.5), (В2.6), (В2.7), (В2.9), (В2.10), (В2.11), (В2.13), (В2.14 – 

В2.21), (В2.23), (В2.25),(В2.26), (В2.29), (В2.31-В2.33).  

       Приоритетна цел на предложените за рецензиране трудове е развитието на теоретични, 

аналитични и числени модели, както и експериментални процедури (подходи) за да бъдат свързани 

микроструктурните материални параметри с микроскопичните характеристики на изследваните 

класове материали (композитни материали, стоманобетонни структури, наноструктури и 

наноматериали), подложени на различни условия на въздействие, механично и термично натоварване. 

Идентифицирани са и макроскопичните характеристики на поведението на изследваните материали и 

конструкции. Хомогенизирането и мащабния преход са подход за дефиниране на макроскопичните 

характеристики и предлагането и въвеждането в практиката на средства за оразмеряване на елементи 

и конструкции. 

 

1.8. Приноси на изследванията на кандидата: 

А) С траен научен и/или приложен отзвук, представляват основа за 

нови направления на изследвания и приложения 

20 точки            - 

Б) Представляват значим научен и/или приложен интерес, завършват 

и/или обобщават предходни изследвания 

16 точки            X 

В) Представляват научен и/или приложен интерес 12 точки             - 

Г) Липса на съществени приноси 8 точки 

                           - 

 

Д) Липса на приноси 0 точки 

                                    

- 

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените отговори 

 

Задължително се отбелязват приносите. Аргументира се типа на постигнатите резултати 

         Потвърждавам  представените обобшени резултати от  научно-изследователската дейност на 

кандидата с образователен и внедрителски характер. 

       1.Усъвършенстване на подходите при характеризиране, хомогенизиране и моделиране на 

конструкционни материали със сложна вътрешна архитектура: конструкционни материали; 

наноматериали и композитни материали с различни форми на включения:  

           *Изследвани са поведенията и са утвърдени областите на приложение, способни да бъдат 

осигурени от изследваните класове материали в рамките на технологичното им предназначение (A.1), 



(Б.1), (Б.3), (В1.2), (В1.3), (В1.4),(В1.5), (В1.8), (В1.9), (В1.11), (В1.12), (В1.13), (В1.14), (В1.16), (В2.8), 

(В2.12), (В2.22), (В2.24), (В2.27), (В2.30), (В2.36);  

           *Предлага се възможност за подобряване или адаптиране на изследваните материали с цел 

удовлетворяване на нови условия на приложение (A.1), (Б.1), (Б.3), (В1.2), (В1.3), (В1.4), (В1.5), (В1.8), 

(В1.9), (В1.11), (В1.12), (В1.13), (В1.14), (В1.16), (В2.8), (В2.12), (В2.22), (В2.24), (В2.27), (В2.30), 

(В2.36). 

        2.Направено е предложение за подобряване/възстановяване на функционирането на съществуващи 

конструкции и конструкционни елементи:  

           *Развит е подход за установяване, оценяване и прогнозиране на инженерния капацитет на 

конструкционни елементи, съдържащи различно ниво на развитие на дефектиране, способни да 

осъществят по добре връзката между микроструктурата и свойствата на конструкционните материали в 

условията на критични (дефектиращи, разрушаващи) натоварвания (A.5), (А.6), (А.7), (А.10), (Б 3), 

(Б1.3), (В1.7), (В1.8), (В1.9), (В1.10), (В1.12), (В1.13), (В2.5), (В2.6), (В2.8), (В2.11), (В2.15), (В2.16), 

(В2.17), (В2.19), (В2.20), (В2.21), (B.23), (В2.25), (В2.26), (В2.29), (В2.32), (В2.33), (В2.34), (В2.35), 

(В2.36);  

           *Развита е методика, технология която има за цел възстановяване/подобряване на 

носимоспособността на разглежданите конструкции при икономия на материя, енергия и намаляване на 

разходите (А.2), (А.3), (А.4), (А.5), (А.6), (А.7), (А.8), (А.9), (А.10), (В1.1), (В1.10), (В.15), (В2.1), (В2.2), 

(В2.3), (В2.4), (В2.5), (В2.6), (В2.7), (В2.9), (В2.10), (В2.11), (В2.13), (В2.14-В2.21), (В2.23), (В2.25), 

(В2.26), (В2.29), (В2.31-В2.33). 

         3.Опознаване на механизмите и факторите, ограничаващи качествата, надежността и 

дълготрайността на изследваните конструкционни материали и конструкции:  

            *Усъвършенствано е познанието на механизмите, които позволяват моделиране на поведението 

чрез прецизно отчитане на микроструктурата и уточняване на условията на функциониране на 

елементите (A.5), (А.6), (А.7), (А.10), (Б 3), (Б1.3), (В1.7), (В1.8), (В1.9), (В1.10), (В1.12), (В1.13), (В2.5), 

(В2.6), (В2.8), (В2.11), (В2.15), (В2.16), (В2.17), (В2.19), (В2.20), (В2.21), (В2.23), (В2.25), (В2.26), 

(В2.29), (В2.32), (В2.33), (В2.34), (В2.35), (В2.36);  

            *Характеризиране на микроструктурата, която участва в разглежданите явления (A1), (Б.1), (Б.2), 

(Б.3), (В1.2-В1.5), (В1.6), (В1.8), (В1.11.), (В1.12), (В1.13), (В1.14), (В1.16), (В2.12), (В2.22), (В2.24), (В2. 

27), (В2.30);  

           *Характеризиране на механизмите на дефектиране и разрушаване на изследваните материали (А 

5), (А7), (А10), (Б1.7], (Б1.9), (Б1.10), (Б1.12), (Б2.4), (Б2.5), (Б2.6), (В2.11, (В2.15), (В2. 16), (В2.19), (В2. 

20), (В2.21), (В2.23), (В2.25), (В2.31), (В2.33), (В2.34), (В2.35);  

          *Свързване на физични величини, характеризиращи дефектирането с механичните 

характеристики чрез аналитични и числени модели с цел оразмеряване на детайли и конструкции    (А4), 

(А5), (В.15), (В2.4), (В2.16), (В2.17), (В2.18), В2.19), (В2.20) ,(В2.21) ,(В2.26), (В2.29) (В2.31), (В2.32), 

(В2.33).  

         Приемам напълно приносите на изследванията посочени в  материалите към документите на доц. 

д-р инж. Димитър Петров Дончев, кандидат в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„професор”. Приносите на научните публикации на база на получените експериментални изследвания 

могат да се характеризират с научен и приложен характер. 

 

                                                                  

                                                          Научни приноси 

        1.Систематизирани, проучени, критично анализирани и доразвити са основни теоретични 

постановки:  

            *Обоснована е причината за нарушаване на дълготрайността, свързана с наличие на начални 

несъвършенства, развитие на дефектирането, свързано с пълзене (частично може да бъде обратимо), и 

накрая със зараждане и развитие на магистрална пукнатина;  

            *Въз основа на критерия за критичната концентрация на дефекти (пукнатини) се предсказва 

дълготрайността;  

            *Прецизно се определя структурата на композитен материал с произволно разпределение на 

включенията при последваща хомогенизация.  



          2. Създаване на нови класификации, методи, конструкции, обобщение на теоретични модели и 

др.: 

             *Развит е метод за изследване на дефектирането при твърди тела . Методът се основава на 

двуфазен модел за описване на процесите на дефектирането, отчитащ физически обоснованото 

наличие на начални несъвършенства. Втората фаза е свързана с незасегнатата от дефектирането 

материя. Успоредното свързване на двете фази в рамките на модела дава възможност да се описва 

механичното поведение до разрушаване при циклично и статично натоварване на различни 

конструкционни материали;  

             *Реализирана е процедура за числено моделиране на стоманобетонна конструкция, усилена с 

композитни материали чрез метода на крайните  елементи. Предлага се с помощта на Dynamique-

explicite изчислителна схема. Правят се сравнителни анализи, за да се определят параметрите на 

дефектирането на съставните материали и да се избере най-добрата стратегия за симулация. 

Процедурата по моделирането позволява дa се развие надеждна симулация, описваща механичното 

поведение на сглобка колона-къса конзола от стоманобетон;  

              *Изграден е числен модел по метода на крайните елементи за изследване на поведението на 

бетона в условията на ограничение, дефектиране и пластичност. Численият подход дава възможност 

да се предложи числов модел, като се вземе предвид дефектирането и пластифицирането на бетона с 

модела "Concrete Damaged Plasticity" (CDP) (A.5). Прави се избор на специални крайни елементи за 

използваните материали, без да се включват контактните елементи на границите бетон/композитен 

материал, стоманена армировка (пръти)/бетон, и при граничната повърхност лепило/въглеродни 

влакна. Сравнението на получените резултати е много добро;  

             *Развит е модел за поведение на бетона в условията на ограничение, еластичност свързана с 

дефектиране, различно в условията на опън и натиск и изразено чрез еквивалентното главно нормално 

напрежение (модел на Mazars). Моделът е приложен при изследването на поведението на 

стоманобетонни греди, усилени с рзлични конфигурации от композитни материали;  

             *Развит е метод, позволяващ по аналитичен път да бъдат определени полетата на 

напреженията в отделните слоеве, както и да бъде получено и оценено тримерното макроскопично 

поведение на изследваните конструкции, отчитайки взаимодействието и развитието на различните 

механизми на дефектирането (микропукнатини, пори, деламиниране) (B2. 31, 32);  

              *Предлага се микромеханичен модел на нивото на мащаба на отделния слой в многослойна 

конструкция от композитен материал, способен да опише зараждането (инициирането) на 

дефектирането, от една страна на граничната повърхност нишка/матрица и от друга страна на 

повърхността на пората (дефект в матрицата). Корекцията в локалните полета на напреженията се 

осъществява посредством въвеждането на тензора на концентрацията в теорията на Mori -Tanaka (B2. 

31, 32). Моделът позволява да се оцени чувствителността на различните механизми на дефектирането 

по-отношение на механичните условия, при които те настъпват;  

              *Развит е метод, използващ критерия за натрупване на критична концентрация на 

микропукнатини (дефекти) в твърди деформируеми тела, като се прави мост между механиката на 

дефектирането и механиката на разрушаването. Отчита се свързания ефект на натрупването на 

дефекти и развитието на магистрална пукнатина (B2. 35).  

          3. Получаване и доказване на нови факти. Допълнени и обобщени са дефиниции на основни 

понятия, принципи и подходи в посочените направления на изследване:  

              *Усъвършенствано е познанието на факторите, механизмите ограничващи качествата, 

надеждността и дълговечността на изследваните конструкционни материали и конструкции. 

Познаването им позволява оразмеряване и уточняване на условията на функциониране на елементите 

(мащабен преход от микро до макро ниво, определяне на законите на поведение, в условията на 

различни натоварвания, контрол и владеене на дефектирането);  

              *Изследвани и оценени са различните механизми, свързани с деформацията (еластична, 

пластична), дефектирането и разрушаването, наблюдавани в експериментални и реални условия: 

разкъсване и плъзгане на композитния материал, смачкване на бетона, отлепване на композитния 

материал с част от бетонното покритие на армировката;  

             *Усилването на съединението колона-къса конзола от стоманобетон показва ясно подобрение 

на крайната носимоспособност с до 207% от получената стойност в сравнение с неусилената 

конструкция (референтна) и увеличение с една трета на коравината при усилената с бандаж конзола;  

              *Проучването също така показва, че е възможно частично да се поправят стоманобетонни 

конзоли, повредени до определено ниво и след това възстановени и усилени. Усилването с композитни 

материали способства за увеличаване на граничното натоварване от над 20%. Изследването показва, 

че механичните дефекти засягат по-значително еластичната фаза на поведението, отколкото 

разрушаващото натоварване на конструкцията. Дефектирането значително намалява еластичната фаза 

на конструкцията.  



         Наблюдавани са следните начини на разрушаване: разрушаване при огъване-срязване;  

 разрушаване на срязване; разрушаване при подлагане на бетона на натиск.  

            *Разрушаващото натоварване при умора на къса стоманобетонна конзола е по-ниско с 10% в 

сравнение с къса стоманобетонна скоба, която е натоварена монотонно;  

           *Резултатите не показват значителна разлика в режима на пукнатинообразуване (неусилена 

конзола подложена на умора и такава, която не е подложена на умора);  

            *Характеризирано и квалифицирано е поведението на изследваните композитни; 

конструкционни материали от естествен произход за усилване на конструкции при различни условия 

на натоварване;  

            *Развита и валидирана е методика за приложение на моделирането при усилване/поправяне на 

конструкции чрез залепване на композитни биоматериали;  

            *Методика съдържащо препоръки за усилване/поправяне на конструкции чрез залепване на 

композитни биоматериали. 

                                                           

                                                         Приложни приноси 

         Приноси за внедряване: методи, конструкции, схеми и др.  

         Технологията за усилване/възстановяване посредством различни системи и конфигурации от 

композитни материали представлява нова за България технология. Тя е приложима и се предлага за 

възстановяване и поправяне на различни строителни конструкции в областта на наземния транспорт, 

при обществени и индустриални постройки:  

            *Изучаване на поведението на стоманобетонни конструкции и структури усилени/поправени 

посредством прилагането на различни системи от композитни материали води до създаване на 

средства за предсказване на поведението, базирани на моделиране и експериментално валидиране;  

            *В областта на индустриалното приложение – изследването на „възпроизвеждането на 

свойствата“ и „дълготрайността на използваните материали“ води до създаването на конструкции без 

преоразмеряване, осигурявайки оптимална сигурност и увеличаване на преносната (предаваната) сила 

чрез подобряване на пукнатиноустойчивостта им; определяне на натоварването по начин изключващ 

появата на макропукнатини, или забавящ/възпрепятстващ пукнатинообразуването постредством 

композитния ефект на конструкцията.  

                                      Значимост на научните и приложни приноси  

         1.Общността на разработените модели и методи и възможността с предложените средства да се 

решават различни задачи.  

         2.Отчитане на нови страни и усъвършенстване на познанието им при решаване на различни 

проктически (индустриални) задачи.  

         3.Прилагането на получените резултати в обучението на студентите и докторантите в България, 

Румъния и Франция на базата на общи научни и научно-образователни проекти на сътрудничеството в 

рамките на Агенцията на франкофонските университети, Кампюс франс и ФНИ:  

            *Позволява на студентите от Центъра за френскоезично обучение при ХТМУда създават, 

оразмеряват, произвеждати експериментират многослойни конструкции, да използват наличните 

изчислителни и технически средства;  

           *Дава възможност на студенти от ЦФО да осъществяват индустриален стаж в лабораторията по 

Механика на материалите (катедра Приложна механика), както и в лабораторийте на научните 

партньори;   

           *осигурява изпълнението на докторантури при съвместно ръководство на теми свързани с 

приложението на композитни материали в процеса на усилване /рехабилитиране на строителни 

конструкции (стоманобетон и хибридни).  

 

1.9. Участие на кандидата при постигане на представените резултати: 

А) Кандидатът има поне равностойно участие в представените 

трудове 

8 точки           X 

Б) Кандидатът има поне равностойно участие в по-голямата част от 

представените трудове 

7 точки            - 

В) Кандидатът има второстепенно участие в по-голямата част от 

представените трудове  

4 точки            - 



Г) Участието на кандидата е незабележимо  0 точки           - 

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените отговори 

 

Задължително се представят критичните бележки, ако е отбелязан един от отг. В или отг. Г 

       Доц. д-р инж. Димитър Петров Дончев  е представил декларация за авторство   на 1 бр. учебник 

“Биомеханика“, 2021 г,, ISBN 978-954-2940-27-2 представен в конкурса. Тъй като не е представен 

разделителен протокол за съавторство за научните публикации, рецензентът приема, че те са 

равностойни за всички автори. 

 

1.10. Педагогическа дейност: 

А) Кандидатът има безупречна и достатъчна педагогическа дейност 

във ВУЗ. Издадените учебни пособия са съвременни и полезни 

(отговарят на изискванията на Правилника). Работата със студенти и 

докторанти е на високо професионално ниво 

8 точки             X 

Б) Кандидатът има достатъчна педагогическа дейност във ВУЗ. 

Издадените учебни помагала удовлетворяват изискванията на 

Правилника 

6 точки             - 

В) Педагогическата дейност и/или издадените учебни помагала са 

недостатъчни (не отговарят на изискванията на Правилника)  

0 точки             - 

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

 

Задължително се представят критичните бележки, ако е отбелязан един от отг. Б или отг. В 

        Кандидатът за академичната длъжност „професор“ e представил Удостоверение от учебен отдел 

при ХТМУ, че е преподавал следните лекционни курсове в последните пет академични години на 

френски език за ОКС „магистър“: „Механика I-Теоритична механика“ с хоратиум л/у брой часове 30/30; 

„МеханикаII-Механика на непрекъснатите среди и структурите“ 30/30; „Биомеханика“ 15/20; „Свойства 

и избор на материалите“  25/25; „Числени методи “20/20 и на български език „Теоритична механика“  

30/20 за ОКС „бакалавър“.  

         Доц. д-р инж. Димитър Петров Дончев  е научен ръководител на 4 бр. успешно защитили 

докторанти, по следната тематика на докторантурите: „Изследване на механичното поведение на 

съединение (сглобка) колона-къса стоманобетонна конзола усилена или поправена чрез залепване на 

композитни материали“(“ Étude du comportement mécanique d’un assemblage poteau-console courte en 

béton armé renforcé ou réparé par collage de matériaux composites“) - от инж. Веселин Станков на 20 

септември 2021 г. поради пандемичната обстановка;  „Циклични натоварвания на еластомери в 

областта на нелинейната високоеластичност“ (Charges cycliques des élastomères en elasto viscosité 

nonlinéaire“) - докторант инж. Тарик ХРИМА, Мароко; „Механично поведение на къси 

стоманобетонни конзоли, усилени или поправени чрез залепване на композитни материали“ 

 („COMPORTEMENT MÉCANIQUE DE CONSOLES COURTES EN BÉTON ARME RENFORCÉES OU 

RÉPARÉES PAR COLLAGE DE MATÉRIAUX COMPOSITES“)- от инж. Ивелина Славейкова Иванова; 

„Усилване на стоманобетонни конструкции чрез залепване на композитни материали“ („Renforcement 

des structures en béton arme par collage de matériaux composites“) от инж. Тодор Атанасов Желязов. 

         Всичко това е доказателство за успешна работа и ръководство на докторанти на високо 

професионално и научно ниво от кандидата.    

 



1.11. Критични бележки: 

А) Липса на критични бележки 8 точки             X 

Б) Критични бележки, които имат технически характер 7 точки             - 

В) Критични бележки, които частично биха подобрили постигнатите 

резултати в малка част от изследванията 

5 точки             - 

Г) Критични бележки, които частично биха подобрили постигнатите 

резултати в по-голямата част от изследванията 

3 точки             - 

Д) Съществени критични бележки 0 точки             - 

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените отговори 

 

Задължително се представят критичните бележки, ако е отбелязан един от отг. В, отг. Г или отг. Д 

      Анализът на представените материала по конкурса за академичната длъжност „Професор” показва 

липса на пропуски поради което рецензентът счита, че не е необходимо да се поставят критични 

бележки.  

 

1.12. Заключение 

А) Оценката за дейността на кандидата е 

ПОЛОЖИТЕЛНА 

Оценката се поставя при общ 

точков актив от най-малко 65 

точки 

96 

Б) Оценката за дейността на кандидата е 

ОТРИЦАТЕЛНА 

Оценката се поставя при общ 

точков актив под 65 точки 

            - 

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

 

Попълва се при желание на рецензента 

        Оценката ми за преподавателската, научноизследователската, публикационната дейност и пълното 

изпълнение на минималните изисквания за заемане на академичната длъжност „професор” на кандидата 

съгласно ЗРАС в Р България и ППНСЗАД на ХТМУ от 2019 г. е „ПОЛОЖИТЕЛНА”. Предлагам на 

Уважаемия Научен съвет на Факултет по металургия и материалознание към ХМТУ-София да присъди 

на доц. д-р инж. Димитър Петров Дончев   академичната длъжност „Професор” по научна област 5. 

Технически науки Професионално направление 5.1 (Приложна механика с преподаване на френски 

език). 

 

 

      08.11.2021 г. Проф. д-р инж. Георги Иванов Вълчев  

        Дата                            Изготвил рецензията подпис 

 

 


