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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Тематиката е много актуална в контекста на съвременната обстановка на 
риск и несигурност от тероризъм и заплахи в световен мащаб. Съвременните 
заплахи изискват нови по естество мерки за защита на сградите и съоръженията. 
В това отношение нормативната база на държавите от НАТО и Европейският 
съюз се намира все още в начална концептуална фаза. Поради увеличаването на 
терористичната активност и разширяването на ареала от потенциални цели, се 
налагат нови методи за превенция и предвиждане на заплахи чрез адаптиране на 
мерки за физическа сигурност. Отправна точка на дисертационния труд е 
динамичната среда за сигурност, заради която се създават и непрекъснато се 
усъвършенстват нормите за проектиране на мерки за физическа и персонална 
сигурност.  

Актуалността на проблема за управлението на сигурността на сградите и 
съоръженията произтича от текущото състояние на съвременната среда за 
сигурност и степента на антитерористична осигуреност на военните и 
гражданските обекти от националната инфраструктура. Съществува липса в 
нормативната уредба на единен критерий за защита на сградите и съоръженията 
срещу инциденти от случаен характер като терористични атаки. Необходимо е да 
се изготви пълен документ за осъществяване на мерки за физическа сигурност 
срещу тероризъм за сгради и съоръжения. Научните резултатите от 
дисертационния труд са подходяща основа за съставяне на нормативен акт при 
подходящо изследване и експертиза за адаптирането им към българското 
законодателство. 

Съдържанието на разработката напълно съответства на темата на 
дисертационния труд. Предложеният за рецензиране дисертационен труд на тема 
„Мениджмънт на сгради и съоръжения от инфраструктурата на отбраната на 
Република България по стандартите на НАТО и Еврокод“ с автор инж. Зорница 
Миткова Батева касае научен проблем, които е категорично дисертабилен. 

Резултатите от подобно научно изследване са необходими и ще допринесат 
за внедряване на нови за страната направления за управление на сгради и 
съоръжения от инфраструктурата на отбраната чрез адаптиране и прилагане на 
съвременни стандарти, които да разширят продуктовото разнообразие в сферата 
на сигурността и отбраната с цел обезпечаването на човешкия живот и здраве при 
извънредни ситуации, аварии и преднамерени заплахи.  
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2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 

Съдържанието на дисертационния труд е структурирано от увод, три глави 
заключение и три приложения. Дисертационният труд съдържа 15 фигури, 9 
таблици и 76 литературни източника, към приложение 1 има допълнително още 
15 фигури и 11 таблици. Общият обем е 241 страници с приложенията, като 
основният текст е 136 страници. 

Обектът на изследване на дисертационния труд е управление на 
инвестиционното проектиране в частта за физическа и персонална сигурност за 
сгради и съоръжения от инфраструктурата на отбраната според критерии на 
НАТО и стандартът Еврокод. 

Предмет на изследване са инженерните практики за подобряване на 
физическата и персоналната сигурност за сгради и съоръжения от 
инфраструктурата на отбраната на Република България чрез адаптиране на 
стандартите на НАТО и Еврокод. 

Целта на дисертационния труд е да се създаде методика за прилагане на 
съвременни мерки за физическата и персоналната сигурност на сгради и 
съоръжения съобразена с критериите на НАТО и Еврокод система в Република 
България като част от управлението на инфраструктурата на отбраната. 

В глава първа „Същност и състояние на сградите и съоръженията от 
инфраструктура на отбраната на Република България“ се анализира подробно 
текущото състояние на инфраструктурата на отбраната, като се разглеждат 
съвременните стратегия за развитие и управление на инфраструктурата на 
отбраната на Република България и критичните параметри и принципи на това 
управление. Разгледана е антитерористичната осигуреност на сградите и 
съоръженията от инфраструктурата на отбраната в контекста на строителната 
практика и нормативна уредба.  

Прави впечатление добрата осведоменост на докторанта по разглежданата 
тематика и в частност националните и чужди стандарти.  

Изводите от глава първа показват, че изискванията към съвременното 
управление на отбранителната инфраструктура са променени в посока 
оптимизиране на ресурсите, модернизация и стандартизация. За развитие на нови 
отбранителни способности е необходимо въведение на общоприетите за НАТО 
критерии за инфраструктура и европейските строителни стандарти, както и 
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мерки за енергийна ефективност на сградите. Анализът показва, че сградите и 
съоръженията на територията на Република България, включително и тези от 
инфраструктурата на отбраната, не са защитени от заплахи като тероризъм или 
друго деструктивно силово въздействие и  нормативната уредба не е достатъчно 
пълна за да обхване всички възможни решения за проектиране на мерки за 
защита от преднамерени заплахи, включително тероризъм. 

Глава втора „Методика за мениджмънт на сигурността за сгради и 
съоръжения от инфраструктурата на отбраната на Република България 
според изисквания на НАТО и Еврокод“  е конструирана в два основни параграфа: 
анализ на риска от тероризъм срещу сгради и съоръжения и минимални мерки за 
защита. Налага се извода, че въвеждането на „Методика за мениджмънт на 
сигурността за сгради и съоръжения“ дава основа за разработка на нормативна 
уредба от ново поколение за проектиране, която третира заплахите като 
инциденти „причинени от човека“ или „антропогенни“. Според докторантът е 
целесъобразно заплахите да бъдат систематизирани в осем сценария: сценарии 
от вътрешен и външен взрив, удар от движещо се превозно средство, въоръжено 
нападение от разстояние, стрелба отблизо, нападение с хладно оръжие, палеж и 
биологична/химическа/радиационна заплаха. 

Докторантът едновременно дефинира консолидирано нови подходи за 
управление на сигурността и нови технологични подходи за планиране и 
проектиране на конструктивната и неконструктивната част на сградите и 
съоръженията, които са различни от използваните в конвенционалното 
проектиране. 

Методиката се базира на международни стандарти като Еврокод, серия от 
Унифицирани критерии за военни обекти на американската армия (Unified 
Facility criteria, UFC), серия от наръчници в помощ на проектантите на 
граждански обекти на Федералната агенция за гражданска защита (Federal 
Emergency Management Agency, FEMA) за въвеждане на изпитани средства и 
методи за проектиране на мерки и строителни технологии подходящи за 
изграждане на защита от тероризъм. 

Методиката дава насоки за дефиниране на извънредна проектна ситуация, 
чрез прогнозиране на сценарии, предотвратяване на причините, ограничаване на 
щетите и справяне с последствията от инцидента с цел постигане на ниски нива 
на риска от загуба на активи или здравето и живота на обитаващите сградите. 

Правилно са избрани минимални мерки за защита, които целят да се 
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осигурят методи за: увеличаване на безопасните разстояния; проектиране на 
конструкциите, така че да се избегне явлението прогресивен колапс; проектиране 
на неконструктивните части за намаляване на риска от летящи отломки и 
изграждане на системи за контрол, превенция и известяване. 

Разработен е метод за анализ на риска от тероризъм за сгради и съоръжения, 
дадени са насоки за определяне на „приет риск“ на база стойността на 
инвестицията и набор от минимални мерки за защита от тероризъм. 

Съдържанието на трета глава озаглавена „Прилагане на съвременни 
стандарти за усъвършенстване на мениджмънта на сигурността за сгради и 
съоръжения от инфраструктурата на отбраната на Република България“ 
обхваща три параграфа. Първият параграф анализира възможността за 
адаптиране на стандартите на НАТО и Еврокод проследявайки процеса по 
стандартизация на двете организации. За целите на усъвършенстване на 
управлението на сигурността са направени два отделни анализа на процесите по 
стандартизация на НАТО и Еврокод. Проследена е процедурата за създаване и 
предложение на нови документи със стандартизационен статут и за двете 
организации. Във втория параграф е анализирана ползата от разработване на 
методи за сигурност в сектора отбрана и сигурност по отношение на 
инфраструктурата за подобряване качеството на отбранителните способности, 
физическата и персоналната сигурност. Дефинирани са положенията от 
предложената методика за мениджмънт на сигурността за сгради и съоръжения, 
които са подходящи за прилагане в отбранителната инфраструктура. В третия 
параграф на Глава Трета е направен анализ на работещата нормативна уредба по 
отношение на физическата сигурност. Параграфът разглежда документите, които 
се използват в проектантската и строителна практика за изграждане на мерки за 
физическа сигурност на класифицираната информация, физическата сигурност 
на строежите и нормативните положения касаещи защитата на критичната 
инфраструктура. Анализирани са методите за провеждане на анализ на риска, 
който включва идентифициране на заплахите, активите и уязвимостите. В края 
на главата са синтезирани основни изводи. 

Формулирани са основните изводи и предложения в края на дисертацията. 
Има 3 броя приложения организирани в следния ред: Приложения №1 

Методика за мениджмънт на сигурността за сгради и съоръжения; Приложение 
№2 Сценарии от видове заплахи и Приложение №3 Процедура по оценка на 
риска. 
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Научната разработка показва, че авторът на дисертационния труд инж. 
Зорница Батева задълбочено познава теорията и методологията свързана с 
управление на инвестиционното проектиране на сгради и съоръжения, 
инженерните практики  и възможностите за подобряване на физическата и 
персоналната сигурност за сгради и съоръжения от инфраструктурата на 
отбраната на Република България . 

 
3. Характеристика на научните и научно-приложните приноси в 
дисертационния труд 

Приемам претенциите на докторанта за приноси. Определям ги в две 
направления като научно-приложни и приложни в следния вид: 

3.1.Научно-приложни приноси: 
3.1.1.Обоснована е необходимостта от допълнителни мерки за физическата 

сигурност на инфраструктурата на отбраната, заложени в етапа на нейното 
планиране и проектиране. 

3.1.2.Съставен е разширен набор от антропогенни заплахи с идентифициране 
на преднамерени човешки действия, застрашаващи сградите и съоръженията с 
обитаващите ги хора. 

3.2.Приложни приноси: 
3.2.1.Създаден е специфичен сценариен подход за прогнозиране на 

инцидентите за прилагане на процедури по анализ на риска. 
3.2.2.Създадена е методика за управление на сигурността на сгради и 

съоръжения с разработена процедура за оценка на риска от терористични атаки 
срещу сгради и съоръжения. 

3.2.3.Дефиниран е нов набор от мерки за физическа защита, които са 
необходими за описание на сценарии, предотвратяване на причините, 
ограничаване на щетите и справяне с последствията от терористични атаки срещу 
сгради и съоръжения. 

 
4. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд 

Получените резултати от извършеният анализ,  изводите и препоръките от 
дисертационния труд могат да се използват при управление на инфраструктура 
на отбраната на Република България. Практико-приложните резултати от 
изследването могат да се прилагат при съставяне на нормативни документи, при 
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проектирането и строителството на сгради и съоръжения с включени мерки за 
физическа сигурност, при съставяне на стандартизационни предложения към 
Европейската комисия и Офиса по стандартизация на НАТО, както и при 
разработването на специализиран софтуер за изчисляване оценката на риска, за 
симулиране на сценарии от терористични атаки и за финансов анализ при 
изграждане на отбранителни способности.  

 
5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството 

По темата на дисертацията са публикувани 3 статии, от които 2 
самостоятелни и 1 в съавторство с научния ръководител. По този начин инж. 
Батева е направила своята разработка достояние на специалистите, работещи в 
областта на изследвания проблем. 

 
6. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта 

Инж. Зорница Батева е проучила и познава много добре състоянието на 
проблема, който изследва. Тя е анализирала внимателно основните литературни 
източници и е използвала коректно системния подход, методите на анализ и 
синтез и статистическия апарат.  

 
7. Оценка на автореферата 

Авторефератът на докторанта, с обем от 37 стр., добре отразява 
съдържанието на дисертационния труд. Разработен е съгласно законовите 
изисквания и в него са представени основните елементи на дисертацията. 

 
8. Критични бележки и препоръки 

 Принос №2 от справката с приноси с практико-приложен характер, относно 
създадената методика за мениджмънт на сигурността на сгради и 
съоръжения  с разработена процедура за оценка на риска от терористични 
атаки срещу сгради и съоръжения, е с грешна препратка към приложения 1 
и 2, в действителност приложенията са 1 и 3. Подобна техническа грешка е 
допусната с предхождащия го принос от същата справка, препратката 
трябва да е към приложение 2, а не 3, съгласно представеното изложение на 
разработката. 
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 Не става ясно на какъв принцип са избрани осем сценария за заплахи в 
предложената методика. 

 В Таблица 1- 4. Скала за оценка на активите /стр. 189/,  и Таблица 1- 7. Скала 
на вероятността от проявление на заплахата /стр. 204/, е избрана скала, 
представляваща комбинация от 7-степенна лингвистична скала и 10-
степенен мащаб, но не е изяснена обосновката за този избор. 

 Като пропуск може да се отбележи факта, че не са цитирани всички 
източници от библиографската справка в текста на разработката. 

 Към оформянето на дисертацията могат да бъдат отправени забележки 
относно наличието на някои правописни и пунктуационни грешки, както и 
употребата на някои чуждици, повторения и стилистични неточности. 

 Бих препоръчала на инж. Батева при по-нататъшната ѝ научно-
изследователска работа да допълни методиката със съставяне на 
терминологичен речник свързан с понятия като заплаха, уязвимост, риск, 
вероятност, неопределеност, последствия, въздействия и т.н. които са 
известни  в риск управлението в различни аспекти, но би било полезно да се 
дефинира тяхната трактовка и измерение в контекста на оценка на риска от 
терористични атаки срещу сгради и съоръжения. 

 В диска с приложени материали,  предоставен ми за рецензиране, не се 
съдържа „декларация за оригиналност“, изискуема съгласно чл. 27 (2) от 
Правилника за приложение на закона за развитие на академичния състав на 
Република България. 

9. Заключение 

Направените критични бележки и препоръки не намаляват стойността на 
разработката. Цялостният анализ на дисертационния труд показва, че инж. 
Зорница Миткова Батева се е справила успешно с разработването на 
разглеждания проблем, с което е обогатила съществуващите знания в тази 
област. 

Представеният дисертационния труд отговаря на изискванията на Закона за 
развитие на академичния състав и Правилника за прилагане на закона за 
развитието на академичния състав в Република България, както и на Правилника 
за развитието на академичния състав във Военна академия „Г. С. Раковски“. 

 



10. Oqenrca rra Arrcepraruonrrnfl TpyA

Bcraqro KagaHo flo-rope MLI AaBa ocHoBaHLIe Aa AaM noJIoxI4TerHa oqelrKa Ha

Allceprarrr{oHr{r rpy,q Lr Aa [pe4noxa c y6e4enocr, Ha yBaxaeMoro )Kyprr, Aa flplrcbAr.r
o6pa:oratennara v rrray-u;na crefleH ,,goKTop" Ha I,rmK. 3opnr.rqa Mr,rrrosa Eareea no

AoKTopcKa [polpaMa ,,Opraruasaqlrr u )mpaBnenrre usrrn c$epara Ha Marepr4iurHoro
lpolr3BoAcrBo (Ynparnenrae Ha cr4rypnocrra u or6panara)" a o6nacr Ha Blrcrfie

o6pa3oBaHne 9 ,,Clrrypnocr N or6pana", upo(feczorrEt"lHo naupauenue 9.1

,,Haqraonalua cfirypHocr".

Corfrar, 14 tonu 2018 r.
. A-p I4HX. Xynneta Marrqesa./


