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РЕЦЕНЗИЯ 

 

от проф. д-р инж. Станчо Петков Петков, ИМСТЦХА – БАН, 

член на Научно жури,  назначен със Заповед Р-773 от 21.10.2022 г. на 

Ректора на МГУ „Св. Иван Рилски“ 

 

на дисертационен труд 

 на тема: „ПОДПОРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ОТКОСИ-

РИСК И СИГУРНОСТ“  

 
 

 

за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по научна 

специалност  в научна област 5 „Технически науки“, професионално 

направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“  Докторска програма: 

Подземно строителство 

 

автор на дисертационния труд: 

  маг. инж. Рафаил Николаев Рафаилов 

Научен ръководител:  

Проф. д-р инж. Павел Евстатиев Павлов 

 

 Дисертационния труд на маг. инж. Рафаил Рафаилов е перспективно 

научно и научно-приложимо направление за  извеждане на  ясни критерии за 

сигурността  на подпорните конструкции и сигурността на откосите, на базата 

на  научен и практически опит, вариационно смятане и системи за управление  

на риска и въвеждането на  иновативни технически решения за определяне на 

общите коефициенти на сигурност, на чиято база са препоръчани критерии за 

обезпечаване на сугурността на подпорните съоръжения. 
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 Структура и обем на дисертационния труд 

 

 Дисертационният труд е в обем от 179 страници, като включва увод, 6 

глави за решаване на формулираните основни задачи, списък на публикациите  

по дисертационният труд и използвана литература. Цитирани са общо 172 

литературни източника, като 154 са на латиница и 18 на кирилица. 

Дисертационният труд включва общо 69 фигури и 15 таблици. 

 

На основание  заповед № Р-203 от 25.02.2022 г. на Ректора на МГУ „Св. 

Иван Рилски“,  на основание на чл. 10 (1-6) от Правила и процедури за 

приемане и обучение на докторанти и придобиване на ОНС „доктор“ и НС 

„доктор на науките“ в МГУ „Св. Иван Рилски“ и съгласно решение на 

Факултетният съвет на Миннотехнологичен факултет от 19.02.2020 год.  маг. 

инж. Рафаел Рафаилов е зачислен на самостоятелна форма на  подготовка, 

платено обучение по професионално направление 5.7. „Архиктектура, 

строителство и геодезия“, докторска програма „Подземно строителство“ за 

разработване на дисертационен труд на тема „Риск и надеждност в 

геотехническото строителство“, към катедра „Подземно строителство“, 

МТФ на МГУ „Св. Иван Рилски“, със срок на обучение 3 (три) години, считано 

от 19.02.2020 год. 

В  дисертационен труд е направен опит  да бъдат изследвани проблемите 

с риска и сигурността при подпорните съоръжения. Направен е извода, че 

нормите не отчитат климатичните промени и липсват мерки за превенция на 

риска в процеса на създаване на съоръженията. Посоката на решаване на 

проблемите с риска и сигурността започва на етапа на геоложките проучвания, 

преминава през адекватно математическо моделиране на взаимодействието 

между земната основа и подпорното съоръжение и завършва с препоръките на 

генериране на трайни технически решения за внедряване в практиката. 
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При изследването следва числено измерване на риска, произтичащи от 

земната основа, да бъдат взети в предвид климатичните промени, които 

изискват отчитане на форсмажорни оводнявания. За достигане до  успешни 

решения се предлага инженерна система за контрол на риска и сигурността на 

ръководството на която е необходимо да бъдат генерирани знания на водещи 

експерти в областта на подпорните съоръжения. 

Основната цел на дисертационния труд e  на базата на научен и 

практически опит, вариационно смятане и системи за управление на риска да 

бъдат изведени за практиката иновативни технически решения, да бъдат 

уточнени парциалните и общи коефициенти на сигурност и на тази база да бъде 

препоръчан критерии за обезпечаване на сигурността на подпорните 

съоръжения. Да бъдат направени препоръки за промяната в посока за 

превенция на аварийни ситуации, минимизиране на риска при строеж и 

експлоатация, увеличаване на надеждността, трайността и снижение на 

разходите за изграждане и поддържане на геотехническите съоръжения.  

В дисертационния труд са представени и анализирани съвременните 

методи за изследване  на измерване  и контрол на риска и оценяване на 

потенциалните възможности и ефект.  

Формулираната цел може да бъде постигната с решаването на следните 

основни  задачи:  

1. Създаване на единна система за оценка на риска и сигурността при 

проучване на свлачища и проблемните откоси. 

2. Оценка и отчитане на атмосферните условия, подземните води и ВиК 

съоръжения в близост  до обекта; 

3. Изграждане и проектиране на  укрепителни конструкции, 

обезпечаващи сигурност и намаляване на риска; 

4. Избирането на адекватни методи за стабилизация. 
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Научни и научно-приложни приноси 

В настоящия дисертационен труд са представени резултати от подробни и 

задълбочени проучвания, анализи и изследвания, които имат научно и  

практическо приложение за вземане на целесъобразни решения при избора на 

решение за намаляване на риска. 

От направените изследвания при изпълнението на поставените във 

въведението задачи са обобщени следните научни и научно-приложни  

приноси: 

1. Предлагат се иновативни решения с редуциран риск и висока 

сигурност за превантивно дрениране, отводняване и ерозионна 

устойчивост на склоновете. Предлага се методика при промяна на 

геометрията на склона при която опасното състояние да не бъде 

пропуснато, чрез пример на мащабното провокирано свлачище. 

2. Подробно са дискутирани особеностите при проучване и моделиране 

на свлачища, които следва да залегнат в преработката на Наредба 12. 

Внимание се отделя  на новите моменти в изследванията и по-

специално на числената интерпритация на проведените геоложки 

проучвания, което в практиката вече дава сериозен икономически 

ефект. Препоръчвани са подходящи средства за превантивно 

проучване на свлачищните явления.  

3. На основата на вариационното смятане се уточняват и препоръчват 

адекватни на сигурността парциални коефициенти на сигурност за 

ъгъла на вътрешно триене и кохезия. Получени са граничните им 

стойности, предложени за практическа употреба при гарантиране на 

сигурността. 

4. Направено е проучване за степента на риска при строежи заради 

проблеми със земната основа. Набелязани са четири нива на стратегия 

на проучване на обектите във връзка със сигурността на земната 
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основа, риска и сложността на новите съоръжения. 

5. Предложена е методология за изчисляване и е изведен общ 

коефициент на сигурност за гарантиране на общата устойчивост на 

откосите във връзка с климатичните проблеми, различни почвени 

условия, различен обем и конструкция на укрепването на откоси в 

различни региони на страната. 

6. Предложена е за внедряване у нас на инженерна система с оглед риска 

от технически грешки или пропуски и свързаните с тях последици за 

разходите да бъдат сведени до минимум. Методологията за намаление 

на риска чрез използването на знания от експерти се основава на 

обоснован теоретичен анализ и се използва за анализ на данните от 

актуални за практиката казуси.  

Направена е констатация за липсата  на единна система за оценка на 

риска и сигурността при проучване на  свлачища и проблемни откоси,  

подценено въздействието върху сигурността на атмосферните, подземни води и 

ВиК съоръжения в близост до обекта.  

Актуалността на разработката се състои в извеждане на ясни критерии за 

сигурността на подпорните конструкции. Чрез направените уточнения на 

парциалните и общи коефициенти на сигурност, може да бъдат реализирани 

трайни подпорни съоръжения. Обоснована е тезата, че превенцията на риска 

трябва да започне още на етапа на геоложкото проучване с използване на 

достоверни методи и средства, да премине през препоръчителни за сигурността 

методи на стабилизация и се достигне до иновативни решения, предложени в 

настоящия труд. За гарантиране на качеството на техническите решения се 

предлага за внедряване инженерна система и методология за генериране на 

опита в риска, и сигурността на опитни водещи специалисти в областта на 

укрепителните съоръжения. 

.  
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Глава I  представлява  подробен анализ на съвременното състояние на 

проблемите свързани с управлението на риска, за загубата на стабилитет и 

методите за възстановяване на сигурността. Извеждат се конкретни препоръки 

за гарантиране на сигурността на трайна и ефективна експлоатация на 

отводнениете и укрепени съоръжения, основани на прецеденти от нашата и 

международна практика. 

От направените изследвания и анализи са направени изводи и препоръки.  

Предложени са   иновативни решения с намален риск и висока сигурност 

за превантивно дрениране, отводняване и ерозионна устойчивост на 

склоновете.  

За основни казуси на риска и сигурността при укрепване и отводняване 

по инфраструктурата се дискутират наши и аналогични успешни реализации от 

световния опит;  

Специално внимание се обръща на риска при промяна на геометрията на 

склона. Предлага се методика при проектиране при която опасното състояние 

на склона да не бъде пропуснато. Дискутира се пример от националната 

практика за мащабен свлачищен процес провокиран от неправилно отнемане на 

масива и последващото техническо решение за трайна стабилизация;  

При избора на вида и мястото на подпорните конструкции са изяснени 

проблемите от административно и техническо естество, които възпрепятстват 

професионалните критерии за намаление на риска и гарантиране на сигурността 

на съоръженията. Предложени са методика, изчислителен подход и резултати 

при моделиране, ефективно и трайно позициониране на подпорните 

конструкции;  

Ефектът от намаляване на риска и нарастване на сигурността е разгледан 

в зависимост от различни методи на международната практика за 

стабилизиране на земната основа;  

Внимание се отделя на новите моменти в изследванията и по-специално 

на числената интерпретация на проведените проучвания, което в практиката 
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вече дава сериозен икономически ефект и адекватна сигурност на техническите 

решения;  

Чрез анализ с примери от международната практика за изследване на 

водното напорно налягане с пиезометри, инклинометри и системи за ранно 

предупреждение са изведени подходящите средства за превантивно проучване 

на свлачищните явления, което е подходящо да залегне в разширяване на 

проучвателната дейност при актуализиране на Наредба 12.  

В  Глава II  се разглежда въпроса за стабилизация на откоси и подпорни 

стени, проектирането по критериите за сигурност и извеждане на уточнени 

парциални коефициенти на сигурност. 

На базата на вариационна методика, получени резултати от предходни  и 

нови изследвания  се дискутира разликата между проектиране, основаващо се  

сигурността на проекта и частични фактори, хармонизиращи се в посока на 

намаляване на риска за всички случаи от практиката. 

В тази глава се разглеждат два основни типа стени като интерпретация на 

подхода и резултатите отразени в [Hasofer, A. M. & Lind, N. C.]. Една от 

основните теми на дискутиране в практиката е кои норми са достатъчно 

сигурни и кореспондират на реалното натоварване на геотехническите 

съоръжения. 

Целта на направеното изследване е да се направи алтернативно тълкуване 

на коефициента на сигурност в първоначалното пространство на случайните 

променливи и да се илюстрира практическото геотехническо проектиране, 

основано на сигурност, на подпорни стени, използвайки обектно ориентирана 

оптимизация.  

Обсъдена  е разликата между проектиране, основаващо се на сигурността, 

и проекта, основан на частични фактори и как тези фактори да бъдат 

хармонизирани в посока на намаляване на риска за всички случаи от 

практиката. Проучена е  информацията за чувствителността, пренесена от 

анализа на сигурността. 
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За основа на изводите и препоръките служат резултатите от достоверен 

експеримент на основа на вариационно смятане за два вида подпорни стени. 

Максималните стойности на парциалните коефициенти на сигурност се 

постигат при корелационни матрици за позитивно дефиниране при 

коефициенти на корелация, между две случайни променливи 0,8. При повече от 

две променливи останалите две величини трябва също да бъдат в положително 

връзка с коефициент на корелация >0,3. От резултатите в настоящото 

вариационно изследване, вероятната закотвяща дълбочина на шлицовата стена 

варира в диапазона от 4,2 до 5,25м, т.е разликата е в границите на 25%.  

 Глава III е посветена на изследване на  риска при проучване и 

проектиране на стабилизацията на откоси, влиянието на климатичните промени 

и определяне на условията на стабилност. 

Целта при изследване на риска при геоложките проучвания е да бъде 

оценена степента на риска при строежи заради проблеми със земната основа, да 

се предложи стратегия на проучването във връзка със сигурността на земната 

основа, риска и сложността на съоръженията и да се оценят нивата на 

сигурност и риск в перспектива.  

Важна причина за неадекватно проучване на подпорни съоръжения е 

липсата на подходящо стратегическо планиране, осигуряване на време и 

финансиране.  

Изследването очертава четири нива на проучване на обектите, които след това 

се комбинират със сигурност, риск и сложност за формиране на стратегическа 

матрица. 

В дисертационният труд е направен подробен анализ и оценка на риска, 

сигурността и сложността. 

Анализът на опасностите може да доведе до количествено определяне на 

вероятността от възникване на риск. 
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От получените резултати  в трета глава на  дисертационният труд са  

направени следните изводи:  

- Завишението на коефициента на сигурност относно репера по Еврокод 

при първо моделно състояние с нормативни показатели е 15,9% при земетръсна 

комбинация и 25,9% при основна. Тези резултати за случай без укрепителна 

конструкция косвено потвърждават правилността на възприетите коефициенти 

на сигурност 1,25 и 1,15 в националните норми – при намаление с 25% и 15% 

резултатите на коефициента на сигурност кореспондират на Еврокод с 

отклонение 0,9%;  

- Има разлика до 1% в коефициентите на сигурност на националните 

норми и новото предложение. Това означава, че при новото предложение има 

1% допълнителна сигурност спрямо националните норми. Спрямо Еврокод тази 

допълнителна сигурност е средно 17,5%;  

- Активни сили не възникват нито по Еврокод нито по първо моделно 

състояние с нормативни параметри на геоложките разновидности. Активни 

сили възникват в земетръсната комбинация при второ моделно състояние и при 

двете комбинации в предложението за нови норми, което изисква 

допълнителни мерки за стабилизация.  

 - Всички резултати показват като препоръчително новото 

предложение за норми с коефициенти на сигурност 1,10 за основна и 

земетръсна комбинации. 

- Завишението на коефициента на сигурност относно репера по Еврокод 

при първо моделно състояние с нормативни показатели е средно 23,5% . Този 

резултат поради наличие на укрепителни конструкции не кореспондира с 

Еврокод;  

- Има разлика до 3% в коефициентите на сигурност на националните 

норми и новото предложение. Това означава, че при новото предложение има 

3% допълнителна сигурност спрямо националните норми на второ състояние.  



10 / 16 
 

 

 -  Факта за липса на сходимост при коефициент на сигурност 1,10 

показва, че препоръчителната горна граница на коефициента на сигурност при 

земетръсна комбинация не трябва да превишава единица. 

  За целите на  дисертационият труд в  раздела завършва с обобщение 

на резултатите в сравнителни таблици, които  са илюстрирани чрез диаграми, 

така че да бъдат анализирани и използвани при оценка на риска и сигурността 

на конструкциите.   

Глава 4  Риск и сигурност при укрепителни конструкции на аварирали 

насипи върху слаба основа. 

Един от основните проблеми на риска и сигурността при актуалното 

състояние на транспортната инфраструктура е загубата на стабилитет в зоната 

на насипните части от пътните профили. За разрастване на разрушенията 

спомагат три основни фактора.  

Първият и най-важен фактор е недостатъчното поддържане на пътните 

отводнителни системи [Жечев Н.]. Днес има пътища, които са опасни за 

преминаване по значителна  част от трасето. Сумарната безопасност включваща 

риска от дестабилизация на земната основа и риска от пътни инциденти е на 

много ниско ниво. 

Вторият фактор е качеството на изпълнение на насипните дейности. В 

някои участъци насипите не са достатъчно уплътнени. В този случай процесът 

на загуба на стабилитет се катализира и от малки степени на преовлажняване.  

При третият фактор дестабилизацията на насипите произтича от земна основа 

от черни и плиоценски глини. При преовлажняване тези глини проявяват 

обемно непостоянство  и стават с плъзгателна повърхност, която провокира 

свлачищни процеси в насипната част на пътя.  

До момента в проблемните участъци не са предприети радикални мерки 

за стабилизация и възстановяване функционирането на отводнителните 

съоръжения.  
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Настоящата глава от разработката има за цел да изведе препоръки за 

практиката при решаване на казуса със риска при стабилитета на насипи върху 

слаба земна основа, която няма възможност да бъде отстранена. Тези 

препоръки се основават на възможните технически средства прилагани в 

практиката и имат за цел превантивно да предотвратят бъдещи аварии предвид 

реалната и песимистична перспектива пътищата и отводнителните системи да 

не бъдат възстановявани и поддържани. 

От направеното изследване на проблемите, които следват от 

стабилизиране на насипи върху преовлажнена земна основа произтичат две 

главни заключения.  

Първо, щом ще се стабилизират подобни обекти с класически средства на 

отводняване следва да бъде гарантирано поддържането на отводнително-

дренажните съоръжения за целия срок на експлоатация на насипите.  

Второ, за да бъде направена надеждна стабилизация на насипните части 

върху слаба земна основа без гаранция за текущо поддържане на 

отводняването, следва да бъдат предвидени изведените в настоящото 

изследване мерки за стабилизация.  

Препоръчително е при сложни геоложки условия, нерешими и трудно 

решими юридически казуси и липса на поддържане на отводняването, да се 

премине към предложеното в изследването иновативно техническо решение 

тип „наземен мост“. 

 
 

Глава 5 Инженерни системи за управление на риска и система за отчитане на 

експертни знания при комплексна оценка на риска и сигурността. 

В тази глава се предлага система, която да запълни празнината в нашата 

практика. Системата следва да осигури непрекъснатост на геотехническата 

преценка по време на интегралния процес на геоложкото проучване, анализ, 

проектиране и изграждане. Системата има за цел да предостави документация 

на процеса както за техническа обосновка на взетите решения, така и да бъде 
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използвана като средство за комуникация по геотехнически въпроси с други 

участници в процеса на проектиране. Предложената система е илюстрирана с 

пример. Системата е подкрепена от методика за отчитане на риска с използване 

на опита на експерти. 

 

Чрез изследване на влиянието на промените в параметрите на грунта в 

интервал на достоверни граници, следва да се определят онези параметри, 

които имат най-голям ефект за разрешаване на геотехническия проблем. Когато 

количественото определяне на параметрите е трудно е препоръчително да се 

разработи проект, който да обхваща всички достоверни възможности. Целта, 

използваната информация, процедурите, използвани при анализа и резултатите 

трябва да бъдат пълно документирани. 

От анализите на препоръчаните инженерни системи, разгледания пример 

и системите за отчитане на експертни знания може да бъдат направени 

следните изводи и препоръки в посока на намаление на риска:  

1. Препоръчва се в геотехническото проектиране и строителство на подпорни 

съоръжения и укрепени откоси у нас да се приложи предложената инженерна 

система с оглед риска от технически грешки или пропуски и свързаните с тях 

последици за разходите да бъдат сведени до минимум;  

2. Прилагането на инженерната система да осигурява използването на 

геотехнически експерти с подходяща осведоменост;  

3. Системата да обезпечава приемственост на геотехническата оценка;  

4. Бъдещето принадлежи на системата за цялостно управление на качеството, 

обединяваща националните системи за качество и системите за управление на 

проекти;  

5. Несъответствието между прогнозите на модела и поведението на 

завършените подпорни конструкции включва три компонента на несигурност; 

обща, системна и параметрична;  

6. Описана е методика за организиране и интерпретиране на тези знания от 

опитни проектанти на подпорни стени с цел редуциране на концептуалния 
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риск. Методологията се основава на обоснован теоретичен анализ и се използва 

за анализ на данни от актуални за практиката казуси. Описани са стъпките, 

необходими за използване на тази методология;  

7. Резултатът е набор от йерархично организирани и свързани с логиката 

предложения, които моделират експертното становище за предварителния 

проект на подпорни стени. Йерархията на базата знания е обсъдена в три 

основни части; строителния процес, процеса на проектиране и въздействието 

върху околната среда. Използва се при разработването на базирана на знанията 

система за предоставяне на съвети за сигурност при избора на подпорни стени. 

 

Глава 6: Научни и научно – приложни приноси  

От направените изследвания при изпълнение на поставените във въведението  

задачи може да бъдат обобщени следните групи научни и научно-приложни 

приноси:  

1. Предлагат се иновативни решения с редуциран риск и висока сигурност за 

превантивно дрениране, отводняване и ерозионна устойчивост на склоновете. 

За основни казуси на риска и надежността при укрепване и отводняване по 

нашата инфраструктура се дискутират аналогични методи и успешни 

реализации от нашия и световен опит. Предлага се методика при промяна на 

геометрията на склона при която опасното състояние да не бъде пропуснато 

чрез пример на мащабно провокирано свлачище;  

2. Подробно са дискутирани особеностите при проучване и моделиране на 

свлачища, които следва да залегнат в преработката на Наредба 12. Внимание се 

отделя на новите моменти в изследванията и по-специално на числената 

интерпретация на проведените геоложки проучвания, което в практиката вече 

дава сериозен икономически ефект. Препоръчани са подходящи средства за 

превантивно проучване на свлачищните явления. По този начин ще бъдат 

спестени значителни финансови средства в сравнение с практикуваната у нас 
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система „пост-фактум“ използвана при наличие на нарушени терени и 

съоръжения;  

3. На основата на вариационното смятане се уточняват и препоръчват 

адекватни на сигурността парциални коефициенти на сигурност за ъгъла на 

вътрешно триене и кохезия. Получени са граничните им стойности предложени 

за практическа употреба при гарантиране на сигурността;  

4. Направено е проучване за степента на риска при строежи заради проблеми 

със земната основа. Набелязани са четири нива на стратегия на проучване на 

обектите във връзка със сигурността на земната основа, риска и сложността на 

новите съоръжения;  

5. Предложена е методология за изчисление и е изведен общ коефициент на 

сигурност за гарантиране на общата устойчивост на откосите във връзка с 

климатичните проблеми, различни почвени условия, различен обем и 

конструкция на укрепването на откоси в различни региони на страната;  

6. Предложена е за внедряване у нас на инженерна система с оглед риска от 

технически грешки или пропуски и свързаните с тях последици за разходите да 

бъдат сведени до минимум. Методологията за намаление на риска чрез 

използване на знания от експерти се основава на обоснован теоретичен анализ 

и се използва за анализ на данни от актуални за практиката казуси. Описани са 

стъпките, необходими за използване на тази методология 

. 

Като обобщение мога да заявя, че основните приноси на кандидата маг. 

инж. Рафаил Рафаилов са в областта на теорията и практиката и определяне 

на  риск и надеждност в геотехническото строителство, към катедра „Подземно 

строителство“ които са в областта на обявения конкурс. 

 

Считам, че направените разработки представляват значителен интерес за 

науката и практиката у нас и в чужбина, което определя тяхната значимост. 
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Отразяване на съдържанието и приносите в дисертационния труд на 

научни форуми. 

Основни постижения и резултати отдисертационния труд са публикувани в 

3бр. научни публикации в които дисертантът е написал самостоятелно и без 

съавторство. Публикациите са в сп. “Геология и минерални ресурси“ - 2бр. и 

1бр. .Advancesin Geospatial Technologyin Mining and Earth Sciences/Selected 

papers of the 2nd International Conference on Geo-Spatial Technologies and Earth 

Resources 2022 (GTER2022·GTER2022 Volume1) -Hanoi University of Mining and 

Geology (HUMG),Vietnam, 13-14 October 2022. 

Критични бележки и препоръки  
 

Като цяло дисертационната работа е добре структурирана, като са 

оформени точно изследователските цели и задачи, предмета на изследванията и 

ограничителните условия. 

Списъкът на използваната терминология трябва да бъде допълнен, за да 

обяснява всички понятия, използвани в дисертациония труд. 

  Представените научни трудове са на много високо ниво и към 

конкретната им реализация трудно могат да се намерят забележки.  

 Препоръчвам на кандидата в своята бъдеща публицистична дейност да 

обръща по-голямо внимание на описанията за ползата от разработените 

математични модели и на възможностите за използването им в други области 

на инженерно-техническите науки. 

 Препоръчвам, след като бъде придобита научната степен  „доктор“, 

кандидатът да прояви по-голяма активност за публикуване на резултатите  в 

научни издания  с импакт фактор. 

Горните забележки по никакъв начин не намаляват стойността на 

представените материали, които определено впечатляват и очертават една 

задълбочена  научна и изследователска дейност.  
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 Заключение 

 

Дисертационния труд  представлява несъмнено творческо постижение, 

което като тематика, реализация и теоретични и научно-приложни приноси и 

обобщения има своето безспорно значение за сигурността  на подпорните 

конструкции и сигурността на откосите на базата на  научният и практически 

опит за управление  на риска и въвеждането на  иновативни технически 

решения за определяне на общите коефициенти на сигурност Претенциите за 

научните приноси са обосновани и отговарят на действително постигнатото. 

Дисертационния труд  е написан на грамотен технически  и стилен език, добре 

оформен и илюстрован. 

Представените материали и документи отговарят на изискванията на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България и на 

Правилника за неговото приложение. 

С оглед на изследователските качества на кандидата, представената 

научна продукция, доказаните теоретични и практико-приложни приноси в 

публикациите и натрупания опит, позволява да се направи извода, че дадената 

дисертационна работа съответствува на изискванията предявявани към 

дисертационните трудове. 

Всичко това ми дава основание, убедено да предложа на уважаемите 

членове на научното жури да присъдят на  маг. инж. Рафаил Рафаилов, 

присъждането на образователна и научна степен “Доктор” по научна 

специалност  в научна област 5 „Технически науки“, професионално 

направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“  Докторска програма: 

Подземно строителство. 

 

  София 

 12.11.2022 год.                     Подпис:.................................................. 
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