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Р Е Ц Е Н З И Я 

От доц. д-р инж. Николай Емилов Витков, ТУ-София  
върху дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 

ДОКТОР (PhD) 

в област на висшето образование 5. „Технически науки”, професионално направление 
5.2. „Електротехника, електроника и автоматика” (Техника на безопасността на труда и 

противопожарната техника) 

към катедра „Електроенергетика“ 

Автор на дисертационния труд: маг. инж. Теодоси Генчев Цанков 

Тема на дисертационния труд: "Електрическа и пожарна безопасност в газифицирани 
обекти и мерки за намаляване на риска от аварии" 

1. Кратки биографични данни и професионална характеристика 

Докторантът по този конкурс маг. инж. Теодоси Генчев Цанков е завършил висше 
образование с ОКС „Магистър“ по научно направление 5.2. „Електротехника, електроника 
и автоматика”. 

След проведен конкурс, със Заповед на Ректора № 957/22.03.2018 е зачислен за задочен 
докторант в катедра „Електроенергетика” към ТУ-София, по професионално направление 
5.2. „Електротехника, електроника и автоматика” („Техника на безопасността на труда и 
противопожарната техника“) с научен ръководител проф. д-р инж. Иван Василев Иванов. 

Докторантът е положил предвидените изпити в индивидуалния си план, участвал е в научни 
форуми, представяйки резултати от работата си по дисертационния труд. Отчислен е с 
право на защита със Заповед на Ректора № 811/22.03.2022г. 

Със Заповед № ОЖ-5.2-51 от 22.06.2022 на Ректора на ТУ-София е открита процедура за 
защита на дисертационния труд на докторанта. 

2. Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем в научно и 
научно-приложно отношение. Степен и мащаб на актуалността на проблема и 
конкретните задачи, разработени в дисертацията 

Дисертационният труд (ДТ) е посветен на актуална тематика, ориентирана към решаването 
на конкретни проблеми, свързани с експлоатацията на газифицирани обекти и такива с 
използване на изделия и уреди захранвани с горими газове под налягане. 

Дисертационния труд третира актуална в научно-приложно и приложно отношение тема в 
контекста на енергийния преход към декарбонизация на икономиката и бита, с временно 
широко използване на преходни горива с нисък въглероден отпечатък в следващите 1-2 
десетилетия, каквито са природният газ NG, синтетичните газове (SINGAS) и в по-малка 
степен леките петролни газове LPG. 

Настоящите международни проблеми с газоснабдяването и рекордните цени на NG не се 
очаква да доведат до трайна тенденция към ограничаване използването ѝ, и не 
омаловажават работата на докторанта. 
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Дисертационния труд има за цел: 

• да анализира нормативната съвместимост на електрическата и пожарна 
безопасност в газифицирани обекти и в обекти с локално използване на газови 
горива в България; 

• да дефинира препоръки и мерки за намаляване на риска при експлоатацията им. 

Целта на дисертацията, както и произтичащите от нея основни задачи са актуални. 

3. Анализ на структурата и съдържанието на ДТ 

ДТ включва 174 страници структурирани в 4 глави, 45 фигури и графики, 11 таблици, 34 
снимки. Формулирани са изводи и претенции за приноси. Представена е библиографска 
справка по литературния обзор и направените от докторанта публикации по темата. 

Литературният обзор включва позовавания на 131източника, от които 14 електронни, което 
предполага добро познаване на проблема. 

В глава I авторът е изследвал състоянието на проблема, направил е критичен анализ на 
прилаганата в РБ и ЕС нормативна уредба по темата, и е разгледал модели за оценка на 
безопасността. Изложил е технически и организационни мерки за намаляване на риска от 
аварии в газифицирани обекти. Проучил е казуси с възникнали пожари и експлозии за 
периода след 2000г., и е анализирал причините за тях. 

В глава II кандидатът е изследвал проекти за газификация и изпълнени газови инсталации 
по отношение съответствието им с нормативните изисквания, и е проучил ефективността 
на инсталираните системи за мониторинг и контрол на газифицирани обекти. 

В глава III е развит компютърен модел на типова газифицирана сграда и са анализирани 
сценарии с потенциални рискове от пожар и експлозия по причини от електрически 
характер. 

В глава IV са формулирани препоръки за усъвършенстване на нормативната уредба в РБ и 
ЕС по темата, към проектирането и изпълнението на газови инсталации, и изисквания към 
мониторинга и контрола по време на експлоатацията им. 

4. Съответствие на избраната методика на изследване и поставената цел и 
задачи на дисертационния труд с претендираните приноси 

Избраната методика на изследване за постигане на поставената цел на дисертационния труд 
може да бъде оценена като приложима, резултатите са друга тема. Претендираните приноси 
са резултат от постигане на поставената цел и изпълнение на основните задачи на ДТ. 
Детайлна оценка на приносите е изложена по-долу. 

5. Характер на приносите за внедряване и значимост на приносите за науката и 
практиката 

Научно-приложните приноси, за които претендира кандидата имат обзорно-аналитичен 
характер с изключение на 5-тия принос, който е формулиран като практически препоръки 
за повишаване на безопасността и намаляване на риска от аварии, който принос може да се 
характеризира като приложен. 

Приносите представени като приложни също са с обзорно-аналитичен характер, което 
оставя съмнения за правилното им класифициране като приложни. Формулировката им 
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като „анализ“, „преглед и анализ“, „проучване, анализ и оценка“, „проучване и анализ“ 
определено не предполагат приложен характер, ако не завършват с ясно подчертани 
заключения, препоръки, продукти и пр. с практическа приложимост, а те не завършват така. 

6. Основни приноси на дисертационния труд 

В дисертацията са предявени претенции за 5 научно-приложни и 4 приложни приноса. 

6.1. Претенции за научно-приложни приноси 

6.1.1. Първият научно приложен принос може да се резюмира като литературен 
преглед, което не значи, че не е принос, е. 

6.1.2. Вторият научно-приложен принос има претенции за синтез на конкретен 
математически модел, на база обобщен такъв. 

Лично на мен не ми стана ясно как от принципни диференциални уравнения и сложни 
матрични диференциални уравнения кандидатът е свел математическия апарат на 
конкретния синтезиран от него модел до елементарни алгебрични изрази. Моля да обясни. 

6.1.3. Третият научно приложен принос се състои от две много сложни изречения, в 
които същината на приноса е силно размита, но присъства думата 
„верификация“, 

Реално за верификация в смисъла на научен труд не става и дума. 

Удивителното в този принос е обосноваването, че аварийната вентилация на газифицирано 
помещение не предотвратява експлозията при изтичане на газ, като не допуска получаване 
на експлозивна газо-въздушна смес, но прави експлозията безопасна за хората в 
помещението и за сградната конструкция. 

Моля кандидата да обясни как авариен вентилатор контролира мощността на експлозията 
и пораженията от нея. 

6.1.4. Четвъртият научно приложен принос е формулиран в осем реда и също е 
максимално размит като съдържание. Става дума за пожар, възникнал без 
експлозия при изтичане на природен газ. 

Подобен сценарий е нереален и невъзможен. Първо настъпва експлозията, а пожара е само 
следствие. За експлозията и дума не става, но пожарът е компютърно симулиран в 
газифицирано битово помещение, чрез свободно достъпен софтуер “Fire Dynamic 
Simulator” с визуализация на димните потоци. Пожарът възниква по електрическа причина 
от микровълнова фурна. И в този случай, очевидно експлозията не е нанесла никакви щети 
на хората и сградната конструкция, а основен обект на симулацията са димните потоци от 
пожара възникнал в резултат на експлозия. Не че дима не е основна причина за задушаване 
и смъртност при пожари, но тук става дума за газифицирано помещение с изтичане на газ. 
Основната опасност е ударната вълна на експлозията/имплозията. Симулацията би била 
валидна за помещение без наличие на експлозивни газове, без да влизаме в сценарии как 
изправна микровълнова фурна може да запали близки горими обекти. 

6.1.5. Петият научно приложен принос е формулиран като препоръки за повишаване 
на безопасността в газифицирани обекти. 

По мое мнение това е приложен принос. 
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6.2. Претенции за приложни приноси 

6.2.1. Анализ на възникнали експлозии и пожари в газифицирани обекти по 
електрически причини в България след 2000г. 

Това е литературен преглед и може да се отнесе към претенциите за научно-приложни 
приноси. 

6.2.2. Преглед и анализ на най-масово прилаганите в България газови инсталации и 
мерките за намаляване на риска от аварии. 

Това по същество също е литературен преглед и може да се отнесе към претенциите за 
научно-приложни приноси. 

6.2.3. Проучване, анализ и оценка съответствието на типови проекти за 
газификация на обекти с нормативните изисквания за електрическа и пожарна 
безопасност. 

Литературен преглед. Не съм убеден доколко е коректно да се претендира за приложен 
принос, по-скоро е научно-приложен. 

6.2.4. Проучване и анализ на организацията и ефективността на контрола на 
газифицирани обекти и МПС в практиката. 

Литературен преглед, т.е. претенция за научно приложен принос. Според мен 
споменаването в принос на проблемите свързана с газифицирани МПС, разгледани в 
половин страница е несериозно. 

7. Преценка на публикациите по дисертационния труд: брой, характер на 
изданията, в които са отпечатани. Отражение в науката – използване и 
цитиране от други автори, в други лаборатории, страни и пр. 

По ДТ е представен списък от 4 публикации, отразяващи работата на докторанта. Три от 
публикациите са в съавторство с ръководителя на докторанта и една е самостоятелна. Три 
от публикациите са представени в реферираната в SCOPUS конференция BULEF на IEEE, 
вкл. самостоятелната. Това предоставя добра видимост и възможност за запознаване на 
заинтересованата научна общност с получените резултати и отговаря на изискванията за 
придобиване на ОНС доктор (PhD). 

8. Мнения, препоръки и бележки 

8.1. В предварителното становище съм препоръчал да се акцентира на рисковете 
свързани с опасност от възникване на пожари и експлозии от нагряване, 
електрическа искра или дъга при различните възможни сценарии, вкл. от 
преки и вторични въздействия на мълнии. 

Забележката е формално отразена с включване на три страници текст с референция към 
търговски сайт за мълниезащита и една картинка, на която пише „заземител за гръмоотвод“, 
т.е. цитиран е литературен източник, открил начин да заземява „гръм“, който е акустична 
вълна. 

8.2. В предварителното становище съм констатирал, че не са проучени 
рисковете от директно попадение на мълнии върху газифицирани сгради, и 
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начините за защита от тях. Не са разгледани потенциалните рискове за 
експлозии и пожари от вторични въздействия на мълнии и защита от тях. 

Забележката не е отразена. 

8.3. В предварителното становище съм констатирал, че не са разгледани 
електрическите изделия във взривозащитено изпълнение (Ex), макар да са 
бегло споменати. IP защитата на електросъоръжения също не е разгледана, 
като е споменато, че се използват изделия със степен на защита IP65. 

Забележката не е отразена. 

8.4. Представен е оригинален подход при дефиниране, обосновка и структурно 
разполагане на целта на дисертацията и произтичащите от нея основни 
задачи – на база на литературния преглед на проблема и изводите от този 
преглед. Структурно същите са разположени в т. 1.4 „Изводи, цел и задачи 
на дисертационния труд“, в края на първа глава. 

Деликатно съм дал индикация, че не смятам за уместно целта и основните задачи да са 
ситуирани толкова незабележимо, би трябвало да са водещи и максимално видими. 
Забележката не е отразена. 

8.5. В т. 3.5.4. се твърди, че при експлозия в резултат изтичане на природен газ в 
помещение не се очакват поражения върху сградната конструкция или 
наранявания на хората пребиваващи в помещението, на база изчислени 
свъхналягания от експлозията. 

Моля кандидата да даде разяснения как една експлозия не води до разрушения и поражения 
на хора. 

8.6. Само за единични позиции от списъка на литературните източници са 
отбелязани International Standard Serial Number (ISSN), International Standard 
Book Number (ISBN) или Digital Object Identifier (DOI). 

Забележката е частично отразена, вероятно защото повечето цитирани източници са 
булевардни четива без научна стойност и нямат такива реквизити. 

8.7. На стр. 148 е формулирано обобщение, което няма смисъл и не е ясно какво 
обобщава и на базата на сравнение с какво. 

8.8. На стр. 163 е представена снимка 32 на компютърен екран с отрязък от 
таблица и някаква диаграма, и двете нечетими без използване на 
увеличителен инструмент. Същото на стр. 156 за снимка 15. Същото на стр. 
153 снимка 7. 

8.9. На стр. 66 съществува точка 1.4.1 Метод за количествената оценка на риска. 

Освен заглавието на точката, друго няма. 
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9. Заключение с ясна положителна или отрицателна оценка на дисертационния 
труд 

Дисертационният труд формално отговаря на критериите и изискванията, формулирани 
в ЗРАСРБ по отношение на обем, структура и съдържателна част. 

Докторантът маг. инж. Теодоси Генчев Цанков с представения от него дисертационен труд 
на тема: "Електрическа и пожарна безопасност в газифицирани обекти и мерки за 
намаляване на риска от аварии" формално покрива изискванията на ЗРАСРБ и 
Правилниците за неговото прилагане. 

Въпреки пропуските и забележките, и факта, че голяма част от забележките в 
предварителното становище не са отразени, което според мен е недопустимо смятам, че 
кандидатът е положил много труд, проучил е задълбочено темата, макар да не е съумял да 
овладее напълно материята и терминологията. Това е едно не лошо начало за научно 
развитие. Мнението ми е, че трябва да насърчаваме, а не да потискаме желанието на 
младите инженери за научно развитие. Гладът за млади учени у нас е крещящ. 

На основание гореизложеното предлагам на уважаемото Научно жури да оцени по 
достойнство работата на кандидата, и като вземе обосновано решение, да присъди на 
магистър инженер Теодоси Генчев Цанков образователната и научна степен „ДОКТОР“ по 
професионално направление 5.2 „Електроника, електротехника и автоматика“, научна 
специалност „Техника на безопасността на труда и противопожарната техника“. 

 

София, 02.09.2022 г.  

Изготвил становище:  

(доц. д-р инж. Н. Витков) 
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R E V I E W 

By Assoc. Prof. Nikolai Emilov Vitkov, TU-Sofia  

on dissertation for award of educational and scientific degree 

DOCTOR (PhD) 

in the field of higher education 5. "Technical sciences", professional field 

5.2. "Electrical Engineering, Electronics and Automation" (Occupational Safety and Fire 
Protection Engineering) 

at the Department of Electrical Power Engineering 

Author of the thesis: MS Theodosi Genchev Tsankov 

Dissertation Topic: "Electrical and Fire Safety in Gasified Facilities and Measures to Reduce 
the Risk of Accidents" 

1. Brief biographical data and professional description 

The PhD student of this competition, Eng. Theodosi Genchev Tsankov was a graduated of higher 
education with a Master's degree in scientific field 5.2. "Electrical Engineering, Electronics and 
Automatics". 

After a competition, by the Rector's Order No. 957/22.03.2018 he was enrolled as a PhD student 
in the Department of Electrical Power Engineering at TU-Sofia, in the professional field 5.2. 
"Electrical Engineering, Electronics and Automation" ("Occupational Safety and Fire Protection 
Engineering") with scientific supervisor Prof. Ivan Vassilev Ivanov PhD. 

The doctoral candidate has passed the examinations in his individual plan, has participated in 
scientific forums, presenting the results of his work on the dissertation. He was admitted with the 
right of defense by the Order of the Rector No. 811/22.03.2022. 

By Order No. ОЖ-5.2-51 dated 22.06.2022 of the Rector of TU-Sofia a procedure for the defense 
of the doctoral thesis of the doctoral candidate was opened. 

2. Relevance of the problem developed in the dissertation in scientific and applied 
terms. Degree and scale of the relevance of the problem and the specific tasks 
developed in the dissertation 

The dissertation thesis (DT) is devoted to a topical subject, oriented to the solution of specific 
problems related to the operation of gasified objects and those using products and appliances 
powered by combustible gases under pressure. 

The dissertation treats a up to date topic in scientific and applied terms in the context of the energy 
transition towards the decarbonization of the economy and households, with the temporary 
widespread use of transitional fuels with low carbon footprint in the next 1-2 decades, such as NG, 
synthetic gases (SINGAS) and to a lesser extent light petroleum gases LPG. 

The current international gas supply problems and record NG prices are not expected to lead to a 
sustained trend towards NG curtailment, and do not detract from the PhD student's work. 

The dissertation aims to: 
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 analyse the regulatory compliance of electrical and fire safety in gasified sites and sites 
with local use of NG fuels in Bulgaria; 

 to define recommendations and measures for risk reduction in their operation. 

The aim of the dissertation as well as the main tasks derived from it are relevant 

3. Analysis of the structure and content of the DT 

The DT includes 174 pages structured in 4 chapters, 45 figures and graphs, 11 tables, 34 photos. 
Conclusions and claims for contributions are formulated. A bibliographic reference on the 
literature review and publications made by the PhD student on the topic is presented. 

The literature review includes references to 131 sources, 14 of which are electronic, which suggests 
a good knowledge of the problem. 

In Chapter I, the author has examined the state of the art, critically analysed the applicable 
legislation in the RB and the EU on the subject, and discussed safety assessment models. He has 
outlined technical and organisational measures to reduce the risk of accidents in gasification plants. 
Case studies of fires and explosions since 2000 were investigated and their causes were analysed. 

In Chapter II, the candidate has examined gasification projects and completed gas installations in 
terms of their compliance with regulatory requirements, and has studied the effectiveness of 
monitoring and control systems installed at gasified sites. 

In Chapter III, a computer model of a typical gasified building is developed and scenarios with 
potential risks of fire and explosion due to electrical reasons are analysed. 

In Chapter IV, recommendations are formulated for the improvement of regulations in the RB and 
the EU on the subject, to the design and implementation of gas installations, and requirements for 
monitoring and control during their operation. 

4. Conformity of the chosen research methodology and the stated aim and objectives of 
the dissertation with the claimed contributions 

The research methodology chosen to achieve the stated aim of the thesis can be assessed as 
applicable, the results are another topic. The contributions claimed are the result of achieving the 
stated aim and fulfilling the main objectives of the DT. A detailed assessment of the contributions 
is set out below. 

5. Nature of contributions to implementation and significance of contributions to 
science and practice 

The scientific and applied contributions claimed by the candidate are of a review-analytical nature, 
with the exception of the 5th contribution, which is formulated as practical recommendations for 
improving safety and reducing the risk of accidents, which can be characterised as applied. 

The contributions presented as applied are also of a review-analytical nature, which leaves doubts 
as to their correct classification as applied. Their formulation as 'analysis', 'review and analysis', 
'study, analysis and evaluation', 'study and analysis' certainly do not imply an applied character if 
they do not end with clearly highlighted conclusions, recommendations, products, etc. with 
practical relevance, and they do not end as follows. 

6. Main contributions of the dissertation work 

The thesis claims 5 scientific and 4 applied contributions. 
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6.1. Claims for scientific and applied contributions 

6.1.1. The first scientifically applied contribution can be summarized as a literature review, 
which does not mean that it is not a contribution, it is. 

6.1.2. The second scientifically applied contribution claims to be a synthesis of a specific 
mathematical model based on a generalized one. 

Personally, it was not clear to me how the candidate had reduced the mathematical apparatus of 
the particular model he synthesized from principled differential equations and complex matrix 
differential equations to elementary algebraic expressions. Please explain. 

6.1.3. The third scientifically applied contribution consists of two very complex sentences in 
which the substance of the contribution is highly fuzzy but the word "verification" is 
present, 

Verification in the sense of a scientific paper is not really at issue. 

What is striking in this contribution is the justification that the emergency ventilation of a gasified 
room does not prevent the explosion of a gas leak by preventing the formation of an explosive gas-
air mixture, but makes the explosion safe for the occupants and the building structure. 

I request to explain me how an emergency fan controls the explosion power and damage. 

6.1.4. The fourth scientifically applied contribution is formulated in eight lines and is also 
as fuzzy as possible in terms of content. It is about a fire occurring without an explosion 
at a natural gas leak. 

Such a scenario is unrealistic and impossible. The explosion occurs first and the fire is only a 
consequence. The explosion is out of the question, but the fire has been computer simulated in a 
gasified domestic premises using the freely available software "Fire Dynamic Simulator" with 
visualisation of the smoke flows. The fire originated from an electrical cause from a microwave 
oven. Again, the explosion apparently did not cause any damage to people or the building structure, 
and the main object of the simulation is the smoke flows from the fire resulting from the explosion. 
Not that smoke is not a major cause of asphyxiation and mortality in fires, but here we are talking 
about a gasified area with a gas leak. The main hazard is the shock wave of the 
explosion/implosion. The simulation would be valid for a room with no explosive gases present, 
without going into scenarios of how a faulty microwave oven could ignite nearby combustible 
objects. 

6.1.5. The fifth scientifically applied contribution is formulated as recommendations for 
improving safety in gasified facilities. 

In my opinion this is an applied contribution. 

6.2. Claims for applied contributions 

6.2.1. Analysis of explosions and fires occurring in gasified objects due to electrical causes 
in Bulgaria after 2000. 

This is a literature review and can be attributed to the claims of scientific-applied contributions. 

6.2.2. Review and analysis of the most widely used gas installations in Bulgaria and 
measures to reduce the risk of accidents. 
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This is also essentially a literature review and can be attributed to the claims of scientific-applied 
contributions. 

6.2.3. Investigation, analysis and assessment of the compliance of standard designs for 
gasification of sites with the regulatory requirements for electrical and fire safety. 

Literature review. I am not convinced to what extent it is correct to claim an applied contribution, 
rather it is scientifically-applied. 

6.2.4. Study and analysis of the organisation and effectiveness of the control of gasified sites 
and vehicles in practice. 

Literature review, i.e. claim to be a scientifically applied contribution. In my opinion, mentioning 
in a contribution the problems related to gasified vehicles discussed in half a page is frivolous. 

7. Assessment of the publications on the dissertation: number, nature of the 
publications in which they are printed. Reflection in science - use and citation by 
other authors, in other laboratories, countries, etc. 

A list of 4 publications reflecting the PhD student's work is submitted under DT. Three of the 
publications are co-authored with the PhD supervisor and one is independent. Three of the 
publications are presented in the SCOPUS refereed IEEE BULEF conference, including the solo 
one. This provides good visibility and exposure of the results to the interested scientific community 
and meets the requirements for the award of the PhD. 

8. Comments, recommendations and observations 

8.1. In the preliminary opinion, I have recommended to focus on the risks associated with 
the danger of fires and explosions from heating, electric spark or arc under the 
different possible scenarios, including direct and secondary effects of lightning. 

The remark is formally reflected by including three pages of text with a reference to a commercial 
lightning protection website and a picture which says "lightning arrester", i.e. a literature source is 
cited which has found a way to ground "thunder" which is an acoustic wave. 

8.2. In the Preliminary Statement I have found that the risks of direct lightning strikes on 
gasified buildings, and ways of protecting against them, have not been investigated. 
The potential risks of explosions and fires from secondary impacts of lightning and 
protection from them have not been considered. 

The remark is not reflected. 

8.3. In the Preliminary Statement I have noted that explosion-proof (Ex) electrical 
products are not addressed, although they are vaguely mentioned. IP protection of 
electrical equipment is also not addressed, with mention of the use of IP65 rated 
products. 

The remark is not reflected. 

8.4. An original approach has been presented in defining, justifying and structurally 
locating the aim of the thesis and the resulting main tasks - based on the literature 
review of the problem and the conclusions of this review. Structurally, the same are 
located in section 1.4 "Conclusions, aim and objectives of the dissertation", at the end 
of chapter one. 
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I have delicately given an indication that I do not consider it appropriate to situate the aim and 
main objectives so inconspicuously; they should be prominent and as visible as possible. The 
remark is not reflected. 

8.5. Paragraph 3.5.4 states that in the event of an explosion resulting from the release of 
natural gas into a room, no damage to the building structure or injury to occupants 
is expected based on calculated overpressures from the explosion. 

I request the applicant to provide an explanation of how an explosion does not result in destruction 
and injury to persons. 

International Standard Serial Number (ISSN), International Standard Book Number 
(ISBN) or Digital Object Identifier (DOI) are noted for single items only from the 
reference list. 

The remark is partially reflected, probably because most of the cited sources are tabloid readings 
without scientific value and do not have such requisites. 

8.6. 8.7. A summary is formulated on p. 148 that makes no sense and it is not clear what 
it summarizes and on the basis of comparison with what. 

8.7. 8.8. On p. 163 a picture 32 is presented on a computer screen with a cut-out of a table 
and some sort of diagram, both illegible without the use of a magnifying instrument. 
Ditto on p. 156 for photo 15. Id. at p. 153 photo 7. 

8.8. 8.9. On page 66 there is a section 1.4.1 Method for the quantitative risk assessment. 

Apart from the title of the point, there is nothing else. 

9. Conclusion with a clear positive or negative evaluation of the dissertation 

The dissertation formally meets the criteria and requirements formulated in the RRBA in terms 
of length, structure and content. 

A dissertation on "Electrical and Fire Safety in Gasified Facilities and Measures to Reduce the 
Risk of Accidents" formally meets the requirements of the RERPA and its Implementing 
Regulations. 

In spite of the shortcomings and remarks, and the fact that most of the remarks in the preliminary 
opinion are not reflected, which in my opinion is unacceptable, I believe that the candidate has 
made a lot of effort, has studied the topic thoroughly, although he has not managed to fully 
master the subject matter and terminology. This is not a bad start for scientific development. My 
opinion is that we should encourage, not suppress, the desire of young engineers for scientific 
development. The hunger for young scientists in this country is glaring. 

On the basis of the above, I propose to the esteemed Scientific Jury to evaluate the candidate's 
work on merit, and by taking a reasoned decision, to award to Master Engineer Teodosi Genchev 
Tsankov the educational and scientific degree of "DOCTOR" in the professional field 5.2 
"Electronics, Electrical Engineering and Automation", scientific specialty "Occupational Safety 
and Fire Protection Engineering". 

Sofia, 02.09.2022 г.  

Prepared opinion:  

(Assoc. Prof. N. Vitkov PhD) 
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