РЕЗЕНЦИЯ

На дисертационен труд на тема:
„Безопасност на пешеходни подлези и автотранспортни тунели“
предоставен от инж. Николай Купенов Пашов
за присъждане на образователно-научна степен „доктор“ по научна
специалност „Техника на безопасността на труда и противопожарна
техника“, докторант на самостоятелна подготовка към катедра
„Строителство на сгради и съоръжения“ на Архитектурен факултет на
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
От проф. д-р инж. Стефан Терзиев
Предложеният дисертационен труд от докторанта инж. Николай Пашов
е в обем от 172 страници със 76 фигури и 56 таблици, структуриран с
въведение, шест глави и заключение, използвана литература от 103
източника на английски и български език, от които 51 е нормативна и
техническа документация, оформен на много добро ниво.
1. Кратки биографични данни:
Инж. Николай Пашов е роден на 13.10.1976г. Висшето си образование
завършва през 2005г. в Икономически университет – Варна, специалност
„Икономика и управление на строителството“, като през 2011г. завършва
втора магистърска степен във Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър“, специалност „Пътно строителство“. Работи като
изпълнителен директор на „Хидрострой“ - АД, а от 2016г. е хоноруван
преподавател като експерт от практиката по дисциплината „Транспортни
системи“ към катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ на
Архитектурен факултет на Варненски свободен университет „Черноризец
Храбър“. Справя се отлично с преподаваната дисциплина.
2. Актуалност на разработения труд:
Темата е особено актуална и важна, което произтича от стремежа в
страната да се сведат до минимум както човешките жертви и
професионални заболявания, така и материалните и екологични щети за

обществото. Опасностите, които съпътстват това строителство,
възникналите произшествия и появилите се повреди и пропуски при
експлоатацията на тунелите у нас и в света, потвърждават допълнително
голямата актуалност на разработения труд.
Цел:
Целта на доктората е определянето на комплекс от технически,
експлоатационни и организационни мерки за създаване на условия за
осигуряване и поддържане на висока степен на безопасност и намаляване
на риска от произшествия в тези важни и сложни пътни съоръжения.
Задачите, чрез които се постига целта на този труд, са следните:
1. Проучване техническото състояние на пешеходните подлези и
приложeние на методика за оценка на функционалната им
ефективност.
2. Изследване безопасността на автотранспортните тунели от
въздействието на различни фактори, включващи технически
параметри, състояние на инфраструктурата, условия за експлоатация,
участие в движението и видове автомобили.
3. Анализиране рисковите фактори за безопасност в автотранспортните
тунели – пожарна безопасност, осветление (работно, аварийно и
евакуационно) и вентилация.
Обект на научното изследване са пешеходните подлези в градска
среда и автотранспортните тунели от трансевропейската магистрала.
Предмет на изследването са характеристиките, определящи
безопасността на пешеходните подлези и автотранспортни тунели.
Ограничения на изследването:
1. Проучването на пешеходните подлези е извършено в рамките на
изграждане на интелигентни пешеходни пътеки, улесняващи достъпа
до спирките на градския транспорт, разширяване и реконструкция на
уличните артерии и прилежащите им подлези, осигуряващи достъп
до пътните кръстовища.
2. Изследването на вентилацията на автотранспортните тунели е
осъществявано за естествена вентилация на тунела (с дължина до
150м.), механична надлъжна, напречна или полунапречна

вентилационна система (в тунели с дължина над 1000м. с
интензивност на движение по-голяма от 2000 автомобила на лента).
Методи на изследването:
За постигане на целта и реализиране на поставените задачи в
дисертационния труд са използвани възможностите на методите на:
математическия анализ, моделирането, сравнението, взаимосвързаното
изучаване на отделните елементи и експертната оценка.
Във въведението е посочено, че с нарастването на броя на моторните
превозни средства (МПС) се увеличава интензивността на автомобилното
движение и рискът от пътно-транспортни произшествия (ПТП). Оценено е
наличието на автотранспортни тунели по пътната мрежа, които със своята
безопасност играят определяща роля за проходимостта и ефективността на
автомобилния транспорт.
В глава първа докторантът третира въпросите на функционалната
ефективност и технически норми и изисквания, които трябва да се спазват
при определяне вида на пешеходния преход. Н а базата на сравнителния
анализ и оценка на въздействието авторът е разработил препоръки за
определяне ефективността и приложимостта на различните пешеходни
пресичания, като правилно и компетентно е включил методите за
проучване на движението (автомобилно, пешеходно и велосипедно) и
анализирането на съществуващата сигнализация и нейната ефективност
при определяне избора на вида на пешеходното пресичане. Направените
изводи осигуряват възможност за компетентно планиране и проектиране
на развитието и обезпечаването сигурността на пешеходното движение.
В глава втора авторът определя факторите, оказващи влияние на
опасностите, които могат да възникнат в пешеходните подлези;
обследванията, които трябва да се изпълнят за попълване на техническия
паспорт; обема на изследванията, които трябва да се направят за
изясняване възможностите за превенция.
Предложена е методика за оценка на функционалната ефективност на
пешеходните пресичания и превантивните мероприятия за обезопасяването
им. Извършен е компетентен анализ за изпълнението, експлоатацията и
изискванията за осветлението, вентилацията и пожароустойчивостта на
пешеходните тунели.

Глава трета определя целите и възможностите за анализ на
състоянието на пътната безопасност на автомагистралните тунели.
Авторът показва пълна осведоменост и познания за действащите у нас и в
Европа технически норми и изисквания за проектирането, строителството
и поддръжката на тези сложни и важни пътни съоръжения. Посочено е
необходимото експлоатационно оборудване за управление и оценка на
безопасността на движението, като е направена критична преценка на
експлоатационните характеристики на някои автомагистрални тунели у
нас и в Европа.
На база на европейското проучване EUROTAP авторът предлага влиянието
на различните показатели да се отчита в %. Предложена е схема за оценка
на рисковия потенциал и отчитане на вероятността от възникване на ПТП,
задръствания, природни бедствия, извършване на ремонти и др.,
предложена е формула за оценка на големината на потенциалната
опасност, която отчита броя на лентите за движение, наличието или
липсата на разделителна ивица, наличието на конфликтни точки, превоз на
опасни товари и др., като оценката за степента на опасност се извършва
чрез четиристепенна класификация. Дълбоко професионално докторантът
е определил параметрите, оказващи влияние на безопасността на
движението в магистралните тунели.
В глава четвърта докторантът отчита необходимостта от бързото
отвеждане отработените и природни газове (по време на строителството) и
праховите частици извън тунелната тръба. Направен е обстоен анализ на
проблема и на базата на практическия опит, докторантът професионално
вярна е определил влиянието на техническите характеристики на тунела
(геометрия, наклони, дължина, брой тръби и ленти за движение, аварийни
изходи и др.), интензивността на движението и вида на превозните
средства. Предложена е методика за оценка на общото замърсяване.
Правилно е предложено, при обследване експлоатационното състояние на
тунела да се включи и определянето на нивото на замърсяване.
Глава пета третира пожарната безопасност на автотранспортните
тунели. Разгледани са системите за сигнализация и предупреждение,
предложени са системи за автоматично гасене на пожари. Направен е
задълбочен анализ на противопожарната обезпеченост на тунелите у нас и
предложение за подобряването й чрез разработен модел за осигуряване на

пожарна безопасност, който проблем е от изключителна важност, особено
за тунелите със значителна дължина на тръбите.
Глава шеста третира проблемите на правилното осветление на
автотранспортните тунели – изменението на светлинния режим при
навлизане, движение и напускане на тунела, като се предлагат мерки за
избягване на възникналия дискомфорт от ефекта на пулсиращата светлина.
За превенция на факторите, влияещи на пътната безопасност, се отчита
влиянието на зрителното поле и изменението на яркостта в различните
зони на тунела. Професионално правилно е обоснована и необходимостта
от изпълнение на изкуствено осветление и в късите тунели.
Автореферат
Авторефератът отразява всички основни части на дисертационния труд,
отговаря на изискванията и дава възможност ясно да се покажат научноприложните и приложни приноси на работата.
3. Степен на познаване състоянието на проблема
Докторантът отлично е запознат със състоянието на проблема в Р.
България и Европейския съюз.
4. Научни, научно-приложни и приложни приноси на дисертацията
Съгласен съм с предложените от докторанта приноси с научноприложен и приложен характер, като напълно ги приемам.
5. Преценка на публикациите по темата на дисертацията:
Основните резултати по дисертационния труд са отразени в две
публикации, една в съавторство и една самостоятелна. Чрез публикациите
са апробирани съществени части от дисертацията преди защитата й.
Специалистите са имали възможност да се запознаят с изследванията,
изводите и препоръките на автора. Тази дейност оценявам като изцяло
положителна и приемам, че публикациите са лично дело на докторанта.
6. Мнения, препоръки и забележки:
Дисертационния труд е структуриран правилно, като целта и задачите
на дисертацията са коректно дефинирани, обектът, предметът и границите
на изследването са определени правилно. Графичното оформление е много
добро.

Считам, че дисертацията и авторефератът
професионално, на високо ниво, с използване
математически апарат, в нужния обем и качество.

са разработени
на необходимия

Нямам забележки по същество, освен някои терминологични и
синтактични, които съм обсъдил с автора.
Препоръката ми е активно да съдейства за използването и
приложението на изводите от дисертационния труд при строителството на
такива съоръжения, в което той активно участва.
7. Заключение:
Най-отговорно считам, че предоставеният дисертационен труд и
авторефератът са разработени на високо ниво, с нужното качество и в
достатъчен обем и отговарят на изискванията на Закона за развитие на
академичния състав в Р България – ЗРАСРБ ( ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.,
изм. ДВ, бр. 81 от 15.10.2010 г. и изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г),
Правилника към него и Инструкция 6 за академичния състав на ВСУ
„Черноризец Храбър“.
Гореизложеното ми дава основание да предложа на уважаемите
членове на Научното жури да присъдят на инж. Николай Купенов Пашов
образователната и научна степен “доктор“.

10.08.2018г.

Рецензент:………………………

гр. Варна

/проф. д-р инж. Стефан Терзиев/

