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Настоящето становище е изготвено въз основа на:
1. Заповед на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър”, № 1166 от 24.07.

2018г. относно утвърждаване състав на научно жури за придобиване на
образователна и научна степен „доктор”.

2. Представени от докторанта: дисертационен труд, автореферат и
публикации по темата на дисертационния труд.

1. Кратки биографични данни.

Докторантът инж. Николай Купенов Пашов е роден на 13 октомври
1976г. През 2005г. завършва магистърска степен в Икономически
университе Варна, специалност „Икономика и управление на
строителството”, а през 2011 година завършва втора магистърска степен в
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, специалност
„Пътно строителство”. Работил е като експерт по договаряне и отчитане на
строителството в строителни фирми, а по-късно заема длъжността
изпълнителен директор на строителна фирма „Хидрострой”АД, като до
момента ръководи и представлява дружеството. От 2016г. и до днес е
хоноруван преподавател като експерт от практика в катедра „Строителство
на сгради и съоръжения” при Архитектурния факултет на ВСУ
„Черноризец Храбър” по дисциплината „Транпортни системи”.



2. Актуалност на разработената тема.

Темата на проекта е актуална в научно и научно-приложно
направление. Тя е в съответствие с изискванията за изграждане на
интегрирана транспортна структура на територията на България. Чрез по-
добър достъп до нея се създават възможности  за повишаване на
регионалната конкурентна способност и устойчивото развитие.
Актуалността в научен аспект се определя от необходимостта за
провеждане сравнителен анализ, моделиране на технологични процеси и
решения, многофакторен анализ на рискови ситуации, разработване на
методики за оценка и приемане на техническите средства за безопасност.

В последните години се наблюдава тенденция към увеличаване
честотата на катастрофите и пожарите, при които в повечето случаи са
засегнати и подземните пътни съоръжения.

Възникването, развитието и разпространението на пожарите в тези
съоръжения води до затрудняване движението по магистралите, даване на
човешки жертви и сериозни материални загуби.

Авторът мотивирано формулира целта на представения
дисертационен труд: на базата на комплекс от технически,
експлоатационни и организационни мерки да се създадат условия за
осигуряване  и поддържане на  висока степен на безопасност и намаляване
на риска от произшествия в пешеходните и пътните съоръжения.

Основателно са формулирани задачите, които се решават в
дисертацията:

- дефиниране показателите за обследване на пешеходните
подлези, върху които се изгражда безопасността им.

- оценяване безопасността на пътен тунел с модел и анализ на
мерките, влияещи върху големината му.

- изграждане модели на отпадни газове и прахови частици от
транспортни средства, които вентилацията, разсейвайки ги, създава
изисквана безопасност.

- върху основата на минимални изисквания създаване модел на
пожарна безопасност в пътен тунел.

- анализиране  основните  характеристики на главното работно
тунелно осветление, на аварийното и на евакуационното осветление при
условия, осигуряващи безопасността на движение.



3. Кратка аналитична характеристика на дисертационния
труд.

Представеният ми за рецензиране дисертационен труд е с обем от
172 страници, състои се от увод, 6 глави и заключение, 76 фигури и
фотографии, 56 таблици, списък на публикациите по дисертационния труд,
списък на литературните източници, включващи 103 заглавия  на
български и aнглийски език и  интернет източници.

В уводната част е изтъкнато, че наред с нарастването на броя на
моторните превозни средства се увеличава и интензивността на
автомобилното движение и рискът от пътно-транспортни произшествия
(ПТП). За периода 2007–2013 г. броят на тежките ПТП по републиканската
пътна мрежа е намалял с 14%, броят на убитите – с 19%, а броят на
ранените – с 2% [1], което в съществена степен е свързано с изграждането
и пускането в експлоатация на нови автомагистрални участъци и
въвеждането на системата за одит на инфраструктурните проекти за пътна
безопасност.

В първа глава са определени  параметрите и характеристиките на
пешеходните подлези и автотранспортни тунели от гледна точка за
осигуряване безопасността им. Представени са основните технически и
организационни  изисквания на Европейската Директива, както и на
Директивата на Р. България.

Представени са и са анализирани инциденти в тунелите, причините и
последствията от тях, които са основание за провеждане на превантивни
мерки .

Втора глава „Безопасност на пешеходните подлези” дефинира
индикативите за функционалната ефективност на пешеходните подлези. За
превенция на опасните фактори в пътникопотока и повишената
интензивност  на движението на транспортните средства са представени
технически и организационни средства относими към строителната им
конструкция, отводняването и хидроизолацията им. Анализирани са
допуснатите пропуски, изведен е системният подход за ремонтно-
възстановителна дейност като приоритет, представени са насоки за
усъвършенстване мрежата от подлези, обоснована е потребността от
съсредоточен информационен поток за подлезите, изграден на базата на
технически паспорт.

Проведено е моделиране на слънчевия потенциал за определяне
произведената от PV модули ел. енергия. Представен е примерен



пешеходен подлез за захранване на осветители със светодиоди, заменящи
луминесцентноното осветление, което води до намаляване на
необходимата консумирана ел. енергия  с 44,1%.

В трета глава „Безопасност при експлоатация на автотранспортни
тунели” са представени основните принципи при изграждане на пътни
тунели, съобразени със специфичните изисквания за безопасност на
движението, безопасност на  експлоатацията и условията на околната среда.
Върху основата на изисквания към хидроизолирането на пътните тунели, е
представена концепция за защита им от повърхностни и подземни води.
Предложен е  числен модел на оценката за безопасност на
автотранспортните тунели с участие на потенциала на безопасността, на
рисковия потенциал, на коефициента на потенциална опасност и на
коефициента на сигурност.

В четвърта глава „Безопасност на автотранспортни тунели,
осигурявана от вентилация” е извършен анализ на  факторите, влияещи
върху отделянето на газове от транспортните средства, преминаващи през
тунела. Разработени са модели на отделените газове  и прахови частици,
намаляващи видимостта. Определяно е количеството свеж въздух,
подавано в тунела за спазване на безопасността при отчитане транспортния
поток, маса на автомобила, допустима скорост, загуба на налягане, емисии
на CO, NOx и вещества, влошаващи видимостта.

Представени са различни сценарии на естествена вентилация на
тунелите, в съответствие с които са формирани пространствата на
замърсяване от емисиите  на изгорелите газове, разпределението и
разпрострнението им към портала. За минимизиране вероятността за
рециркулация на замърсен въздух или пожарен дим обратно през тунела
вниманието е насочено към взаимното положение на вентилационните и
изпускателните шахти и тунелните портали, при отчитане местната
топография и розата на ветровете.

Предложено е системите за мониторинг на пътните тунели да
обхванат нивото на замърсяване, контрола на трафика, скоростта на
въздуха в тунела и режима на работа на вентилаторите.��

Пета глава „Пожарна безопасност в автотранспортен тунел” третира
въпросите свързани с нормативните изисквания за пожарна безопасност.
Анализирана е аварийната пожарна вентилация, строителните



конструктивни елементи и съоръженията за доставка на вода за
пожарогасене, както и необходимия воден резерв. Посочени са изисквания
към противопожарния водопровод за осигуряване на воден дебит и
хидростатично налягане в мястото на свързване  за всеки пожарен хидрант.
В обхвата на Директива 2004/54 на Европейския съюз, на Наредба за
минималните изисквания за безопасност в тунелите по републиканските
пътища и върху основата на проведен анализ за съответствие между
изискване и действителност  на пожарната безопасност на
автотранпортните тунели в Р. България са направени препоръки за нейното
подобряване.

Във връзка с безопасността в автотранспортните тунели, определена
от осветлението им в глава шеста „Осветление на автотранспортните
тунели” авторът анализирa  основните  характеристики на главното
работно тунелно осветление, на аварийното и евакуационното осветление,
като представя светотехнически характеристики на тунелното осветление
по дължината  на  тунела. Опеределени са адаптационната яркост във
входната зона и яркостта в зоната на приближаване към входа на тунела.
Дефинирано е осветлението на зоните в автотранспортен тунел: по
дължина на входната , преходната, вътрешната и изходната зони на тунела.

Анализирано е влиянието на транспортните условия и вида на
непосредственото обкръжение на входния портал на тунела за постигане
безопасност на движението. В тази връзка е представен модел на
зрителното поле и яркостта на зоните в автотранспортен тунел.

4. Приноси на дисертационния труд.
От разработката на дисертацията са получени  научно - приложни и

приложни приноси, които приемам и които са лично дело на докторанта.
Те се отнасят към превенция на опасните фактори за безопасност на
пешеходните и пътните тунели, факторите, влияещи върху отделянето на
газове от транспортните средства, преминаващи през тунела, както и
основните  характеристики на главното работно, аварийното и
евакуационното тунелно осветление. Предложени са методи на
моделиране, свързани с оценката на безопасността на тунелите с участие
на потенциала на безопасността, на рисковия потенциал, на коефициента на
потенциална опасност и на коефициента на сигурност.

Получени са решения с практическа полезност за: определяне
индикативите за функционална ефективност на пешеходните тунели,



върху основата на проведен анализ за съответствие между изискване и
действителност по отношение на минималните изисквания и в обхвата на
Директива 2004/54 на ЕС, са направени препоръки за  подобряване. на
пожарната безопасност на автотранспортните тунели в Р. България

Определени  са количествените и качествените характеристики на
главното работно тунелно осветление, на аварийното и евакуационното
осветление в условията на безопасност. Изследвани са светотехническите
величини, определящи безопасността на тунелите, при отчитане
големината на спирачния път.

5. Публикации по дисертационния труд.
Основните резултати по дисертационния труд са отразени в 2

публикации, 1 в съавторство и 1 самостоятелна и са представени на две
международни научни конференции, организирани от Варненски свободен
университет „Черноризец Храбър” и Научно - техническите съюзи по
строителство в България.

6. Оценка за степента на личното участие на докторанта в
приносите.

Въз основа на всичко гореизложено, считам, че личното участие на
докторанта в разглежданата разработка и приносите са на отлично ниво.

7. Оценка на състоянието на автореферата.

Представеният ми автореферат е изготвен съгласно изискванията.
Изведените приноси на работата са прецизно формулирани и отразяват в
цялост всички основни части на дисертационния труд, както и уменията на
докторанта за правилно анализиране и решаване на поставените задачи.

8. Препоръки и забележки по дисертационния труд.

Към представената ми дисертация нямам критични бележки. Имам
някои препоръки:

1. За по-голямо популяризиране на резултатите от дисертацията и
от бъдещи изследвания по темата, да се участва  и в други
специализирани международни форуми и да се публикува  в
научни списания с импакт фактор.

2. В перспектива постигнатите резултати, препоръки и
констатации от дисертационния труд да се предоставят на
съответните институции, фирмени ръководства и местни власти
с цел допълване и развиване съществуващите изследвания
относно възможностите за подобряване на безопасността в



пътните и пешеходните тунели у нас.

9. Заключение.
Въз основа на своите професионални знания и умения инж. Николай

Пашов задълбочено анализира темата за безопасността на пешеходните и
автотранспортни тунели, отчитайки различни аспекти на изследвания
проблем.

Въз основа на всичко изложено до тук, позовавайки се на Закона
за развитие на академичния състав на Република България,
Правилника към него и Наредба №12 за придобиване на
образователно и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на
науките” във ВСУ убедено давам положителната си оценка за
дисертационния труд и автореферата на докторанта инж. Николай
Пашов и предлагам на уважаемите членове на научното жури да му
присъдят образователната и научна степен „доктор” в професионално
направление „Архитектура, строителство и геодезия” по докторска
програма „Техника на безопасността на труда и противопожарна
техника”, катедра „Строителство на сгради и съоръжения” при
Архитектурен факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”.

13 август 2018 г. Изготвил становището:

/доц. д-р инж. Милена Кичекова/


