
Рецензия
На дисертационен труд на тема:

„Ефективност на обследването на обекти при пожари и експлозии“

представен от Шахин Ипликчи за присъждане на образователно – научна
степен „доктор“ по научна специалност „Техника на безопасността на
труда и противопожарна техника“ към катедра „Строителство на сгради и
съоръжения“ на Архитектурен факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“.

от проф. д-р инж. Стефан Терзиев

Предложеният дисертационен труд от докторанта Шахин Ипликчи е в
обем от 132 страници, с 40 фигури, 16 таблици, разработен в увод, пет
глави, списък на публикациите по дисертационния труд и списък на
литературните източници от 72 заглавия на английски и турски език,
оформен на много добро ниво.

1. Кратни биографични данни:

Докторантът Шахин Ипликчи е роден на 5 април 1955г. През 1990г.
завършва бакалавърска степен в MARMARA University, а през 1995 година
магистърска степен в ISTANBUL  университет. Работил е като експерт по
гражданска защита в дирекция „Сигурност" в Истанбул, по-късно заема
длъжността заместник-председател на държавната ПП служба на
Истанбул.  От 2008г. и до днес има богат преподавателски опит по
дисциплини, свързани с пожарната безопасност и разследване на пожари и
експлозии в Техническия университет в Истанбул и в Университет
Üsküdar. Автор е на две книги: - „Пожарна безопасност и техники за
спасяване", издадена през 1996г. в Истанбул,  а през 2014г. издава втора
книга „ Криминален анализ на горимите и взривоопасни вещества".

2. Актуалност на разработения труд:

Темата е особено актуална и важна, което произтича от стремежа за
свеждане до минимум както на човешките жертви и заболявания, така и на
материалните и екологични щети за обществото. Жертвите, злополуките,
заболяванията и щетите в резултат на пожарите и експлозиите са сред най-
важните рискови последствия за хората и обществото. Въпреки
регламентираните законови задължения и навлизането на съвременни
техники за превенция и контрол на пожарите и експлозиите, количеството
и мащабите на разпространението им се увеличава в Р Турция, което
определя и голямото значение на ефективността на тяхното обследване за
намаляването им.



Цел:

Повишаване ефективността на обследване на обекти при пожари и
експлозии чрез прилагане комплекс от организационни и технически
мерки за тяхното намаляване.

Задачите, чрез които се постига целта на този труд са следните:

1. Да се анализират моделите и се разработят методите за обследване
на обектите при пожари и експлозии и ограничаване рисковете за
тяхното възникване и разпространение.

2. Да се анализира съответствието на системите и съоръженията за
превенция и защита с изискванията за експлоатация.

3. Да се разработят методични основи на действията за безопасна
експлоатация на хората и материалните ценности, както и на
обследването на палежите и последствията от тях.

4. Да се анализират причините за възникването на пожари и експлозии
в условията на бита, работните, производствените  и обществените
места.

5. Да се анализират организационните и техническите мероприятия за
повишаване ефективността на обследването на обекти при пожари и
експлозии за ограничаване възникването и разпространението им,
оценката на риска от пожари и експлозии, провеждането на
пожарогасителна дейност и извършването на държавен контрол.

В увода докторанта прави анализ на прилагането на мерки за пожарна
безопасност, както и за избягване възникването на експлозии. Създаването
на организационни условия се отнася до въвеждането на технологии за
превенция на аварии и свързаните с тях пожари и експлозии.
Изследванията са насочени като цяло към формиране на национална
политика в областта на пожарите и експлозиите. Необходимото ефективно
обследване на обектите при пожари и експлозии с цел ограничаването им,
изисква комплексни действия.

Първа глава третира въпроса за състоянието и анализа на ефективността
при обследването на пожарите и експлозиите, като поставените задачи за
решаване са: определяне характеристиките на възможно случващите се
пожари, експлозии и палежи и представяне на основните действия,
свързани с тяхното обследване. На база на процесите при горене са
анализирани основните характеристики на възможно развиващите се
пожари, взривове и палежи. Представени са обхвата и необходимостта на
решаваните проблеми при обследване на пожари и експлозии по независим
начин. Особено задълбочено и аналитично докторантът се спира на



нерешените в това отношение въпроси в Р Турция, което е принос на
работата му.

В глава втора е представена методология за обследване на пожари и
експлозии, обхващаща действия за проучване потенциалните рискове за
възникване и разпространение на пожара, изготвяне оценка на риска,
разработване на вътрешни правила, отстраняване причините за възникване
и разпространение и създаване на условия за безопасна евакуация.
Предложено е проучване на потенциалните рискове за възникване и
разпространение на пожари да се извършва от позициите на „пожарен
риск“ в аспектите: вероятност за възпламеняване и нанесени щети.
Оценката за пожарната безопасност на обектите се предлага да се
извършва: с рискове от вероятност да възникне експлозивна атмосфера, в
съответствие със съществените изисквания за пожарната безопасност на
съоръженията и системите за защита, управление и регулиране.
Организацията на борбата с пожарите и взривовете е представена като
комплекс от мероприятия, включващи изучаване на обстановката,
спасяване на хората, прекратяване на горенето, отстраняване дима от
помещенията и понижаване на развилите се в тях високи температури.

В глава трета докторантът анализира и причините за възникване на
пожари в условията на бита, работните, производствените и обществените
места, действията за безопасна евакуация на хора и материални ценности
при пожари, разследване на палежите и последствията от тях. Предложена
е и е анализирана организация за разработване на вътрешни правила при
експлоатация на обектите; анализирани са причините и условията за
възникване и разпространение на пожари при битови условия, работни,
производствени и обществени места; представени са методични основи на
действията за безопасна евакуация на хора и материални ценности при
пожари и аварии и за пожарогасене; предложен е и обобщен модел на
първоначалните и неотложните действия и задачи, както и на етапите и
процедурите на обследването.

Четвърта глава решава въпросите за повишаване ефективността при
обследване на обекти при пожари и експлозии с ограничаване
потенциалните рискове при възникване и разпространение на пожари;
ефективност на пожарогасителната дейност; ефективност на
професионалната квалификация и извършване на ефективен държавен
професионален контрол. Като водещи фактори за повишаване
ефективността при обследването на обекти при пожари са представени
оценяването на противопожарната безопасност чрез проверка и



документиране за съответствие с изискванията на правилата и нормите;
извършване ефективни проверки от Държавен противопожарен контрол;
интегриран подход с комбинирано взаимодействие и система за ранно
откриване, сигнализация и система за пожарогасене.

Глава пета обхваща разработването на методични основи и провеждане
на анкети за оценка на ефективността при обследване на обекти при
пожари и експлозии. С анкетите се установяват рисковите фактори при
пожар; нивото на удовлетвореност на работещите; ограничаване
възникването, разпространението на пожари и обследването чрез етапите
на оценка на риска; ефективност на пожарогасенето и действията при
възникването и ограничаването на пожари в производствени помещения и
оценка на пожарната безопасност за съответствие с изискванията на норми
и ефективен противопожарен контрол.

Необходимо е да се отбележи, че всяка от главите завършва с резултати,
които практически са изводи към съответната глава.

Автореферат

Авторефератът отразява всички основни части на дисертационния труд,
отговаря на изискванията и дава възможност ясно да се покажат научно-
приложните  и приложни приноси на работата.

3. Степен на познаване състоянието на проблема:

Докторантът отлично е запознат със състоянието на проблема в Р.
Турция и Европейския съюз.

4. Научни, научно-приложни и приложни приноси на дисертанта:

Научно-приложни и приложни приноси:

Съгласен съм с предложените от докторанта научно-приложни и
приложни приноси, като напълно ги приемам.

5. Преценка на публикациите по темата на дисертацията:

Докторантът Шахин Ипликчи е представил три публикации по темата
на дисертацията, всички в съавторство, изнесени на международни научни
конференции. Всички те отразяват отделни моменти от дисертацията и по
този начин са апробирани съществени части от нея преди защитата й,
поради което специалистите са имали възможност да се запознаят с
изследванията, изводите и препоръките на автора. Тази дейност оценявам



като изцяло положителна и приемам, че публикациите са лично дело на
докторанта.

6. Мнения, препоръки и забележки:

Дисертационният труд е структуриран правилно, целта и задачите на
дисертацията са коректно дефинирани, обектът, предметът и границите на
изследването са определени правилно. Графичното оформление на труда и
автореферата е много добро, като в текстовата част са налице правописни,
стилни и синтактични грешки.

Считам, че дисертацията и автореферата са разработени
професионално, на високо ниво, в нужния обем и качество.

Забележките и препоръките ми са от стилен характер, които съм
отбелязал в труда и автореферата и са достояние на докторанта.

7. Заключение:

Най-отговорно смятам, че представеният дисертационен труд и
авторефератът са разработени на високо ниво, с нужното качество и в
достатъчно обем и отговарят на изискванията на Закона за развитие на
академичния състав в Република България – ЗРАСРБ (ДВ, бр. 38 от
21.05.2010г., изм. ДВ, бр. 81 от 15.10.2010г. и изм. ДВ. Бр. 101 от
28.12.2010г.), Правилника към него и Инструкция 6 за академичния състав
на ВСУ „Черноризец Храбър“.

Гореизложеното ми дава основание най-отговорно да предложа на
уважаемите членове на научното жури да присъдят на Шакин Ипликчи
образователна и научна степен „доктор“.

Рецензент:

/Проф. д-р инж. Стефан Терзиев/


