
 

ВОЕННА AКАДЕМИЯ  
“ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 

1504, София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел. 92 26 501, факс 944 23 
66  

E-mail: rnda@md.government.bg 

 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

от доц. д-р инж. Любомир Павлов Витанов 

Военна академия „Г. С. Раковски” 

на дисертационния труд на Евгения Генчева Димова 

на тема „Защита на хранителната верига от акумулация на техногенни 

радионуклиди”, 

представен за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор” 

по научна специалност „Защита на населението и инфраструктурата на 

държавата при кризисни ситуации”. 

 

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем  

Развитието на съвременното общество е свързано с нарастването на 

енергийните нужди в световен мащаб. Расте броят на атомните 

електроцентрали. Разработването на ядрено оръжие се развива паралелно с 

нарастването на напрежението между големите държави в борбата за 

енергийни суровини. Радиоактивните източници навлизат все повече в 

медицината и в другите сфери на човешкия живот. Рискът от попадане на 

радиоактивни вещества в човешкият организъм все повече нараства. 

Изследванията за влиянието на радионуклидите все още са малко. Не са 

изяснени въздействията на ниските нива на радиация върху човешкия 

организма. Тези факти прави дисертационния труд актуален. 



Темата на дисертационен труд съответства с основното съдържание на 

разработката. Направен е опит на базата на факти от литературата да се 

анализира поведението на радионуклидите в околната среда и да се направят 

препоръки за поведението на човека с цел намаляване на въздействието на 

йонизиращите лъчения.  

 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд  

Получените резултати обогатяват съществуващите знания и могат да 

намерят приложение в практиката. Дисертационният труд представлява 

подробно представяне на проблема за преноса на радионуклиди от въздуха, 

водата и почвата в хранителната верига и има чертите на монография по 

темата. 

Приемам напълно приносите, за които авторът претендира. Считам, че 

те са постигнати самостоятелно от докторантката, която е анализирала голям 

брой литературни източници.  

 

3. Критични бележки  

Част от термините са преведени буквално от английски език и не 

съответстват на общоприетите в тази област в Р. България. 

 Вследствие на превода са допуснати сложни съставни изречения, като 

на някои е трудно да се разбере смисълът им. 

От обработеният големият брой литературни източници можеше да се 

направят по-ясни предложения и да се разработят документи, които да се 

ползват за обучение и насоки за практически действия за защита от 

радиоактивни нуклиди. 

 



4. Заключение  

Дисертационният труд на Евгения Генчева Димова на тема „Защита на 

хранителната верига от акумулация на техногенни радионуклиди”, 

представлява творческо научно постижение и съдържа резултати за 

конкретни приложни проблеми в областта защитата на хранителната верига 

на човека от радиоактивни нуклиди. Той отговаря на изискванията на Закона 

за развитието на академичния състав в Р. България, правилника за неговото 

прилагане и регламентиращите документи на Военна академия “Г. С. 

Раковски” за придобиване на образователната и научна степен „доктор” на 

автора на дисертационния труд.  

 

5. Оценка на дисертационния труд  

Като имам предвид до тук изложеното давам положителна оценка на 

дисертационния труд „Защита на хранителната верига от акумулация на 

техногенни радионуклиди” на Евгения Генчева Димова и препоръчвам на 

научното жури да присъди на автора образователна и научна степен „доктор“ 

по научна специалност „Защита на населението и инфраструктурата на 

държавата при кризисни ситуации”. 

 

 

Член на журито: ..........................  

доц. д-р инж. Любомир Витанов 
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