
СТАНОВИЩЕ

От проф. д-р инж. Павел Евстатиев Павлов

Член на жури, съгласно Заповед № Р-295/12.04.2021 г.

на дисертационен труд, на тема

„ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЕРОРИСТИЧНИ АТАКИ С ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА СРЕЩУ 

ХОРА И КРИТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Трудът е разработен и представен от маг. Здравка Георгиева Моллова,

за придобиване на образователна и научна степен „Доктор’',

по научна специалност „Техника и технология на взривните работи - ПВМ”,

професионално направление 5.7. “Архитектура, строителство и геодезия”

Маг. Здравка Георгиева Моллова е завършила магистърска специалност 

„Национална сигурност и отбрана“ във Военна академия „Г. С. Раковски“ и магистърска 

специалност „Международни политически отношения и сигурност“ към СУ „Св. Климент 

Охридски“. Докторантът притежава и бакалавърска степен по специалност „История“, 

придобита в СУ „Св. Климент Охридски“. Понастоящем работи в Минно-геоложки 

университет „Св. Иван Рилски“ на длъжност – старши експерт.

Представеният за становище дисертационен труд е разработен в обем от 184 

страници. Основният текст съдържа множество фигури, таблици и графики. Библиографията 

е описана в 102 литературни източника. В структурно отношение докторската работа е 

обособена в четири глави. Началото е от уводна част с конкретно дефинирани цели и задачи. 

В първата работна глава са разгледани основните характеристики на критичната 

инфраструктура. Във втората глава са дефинирани теоретичните условия на изследвания 

проблем. Третата глава разработва модел за оценка въздействието на взрива върху сгради и 

съоръжения при използването на взривозащитни стени. Четвъртият раздел обстойно описва 

експериментално определяне на безопасните зони за остъклението на сгради при взрив на 

взривни вещества. Всяка разработена глава съдържа кратки изводи. В края на 

дисертационната работата са изведени научни и приложни приноси. 

Темата на дисертационния труд е изключително актуална и е свързана с очакваните 

поражения върху хора и критична инфраструктура при използване на взривни вещества, и 

превенция на очаквани терористични атаки. Въз основа на обстойни проучвания и 



задълбочени изследвания са предложени нови формули, и коефициенти за определяне на 

безопасни разстояния на сгради при взривяване на „коли-бомби“. Направен е научно- 

практически експеримент и е проверена достоверността на предложените нови формули. 

Направена е преоценка на коефициентите от практическа гледна точка. Определени са 

минималните разстояния за евакуация на лицата при различни степени на безопасност, респ. 

разстоянието на „отцепване“. Разработката представлява основа върху която да се работи в 

направление създаване на надеждна оценка за поведението на различни конструкции, 

подложени на взривно въздействие. Може да се ползва от структурите на МО, МВР и 

Гражданска защита.

Преценката за научно-приложните приноси е изключително висока, тъй като те са 

свързани с решаването на конкретни научни и технически проблеми. 

Представеният дисертационен труд е изключително прецизен и задълбочен. 

Приложен е конкретен технологичен подход и решение, което има директна практическа 

насоченост. Разработката характеризира маг. Здравка Моллова като изследовател и добър 

специалист, които е способен да презентира и приложи научно доказаните  резултати в 

практиката. Към представената работа нямам критични бележки.

Авторефератът отразява структурата, съдържанието и резултатите, които са описани 

в дисертационния труд.

Заключение

Представените документи и материали са в съответствие с изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав и ППЗРАСРБ.

Въз основа на горепосоченото, давам положителна оценка на дисертационния труд 

„Превенция на терористични атаки с взривни вещества срещу хора и критична 

инфраструктура“, представен  от маг. Здравка Георгиева Моллова и предлагам на 

Уважаемото научно жури да присъди образователната и научна степен „Доктор”  по научна 

специалност „Техника и технология на взривните работи – ПВМ“, професионално 

направление 5.7. “Архитектура, строителство и геодезия”.
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