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Дисертационния труд е разработен в катедра „Строителство на сгради и
съоръжения” на „Архитектурния факултет” към Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър”. Авторът на дисертационния труд Кемал Терзиоглу е бил
докторант на самостоятелна подготовка към катедрата, която е акредитирана и има
права да подготвя докторанти по програма „Техника на безопасността на труда и
противопожарна техника”. Научното ръководство отговаря на изискванията на чл.26 от
ЗРАСРБ и чл.60 от ППЗРАСРБ. Материалите по дисертацията са разгледани и
обсъдени на заседание на първичното звено, проведено на 17 декември 2020год., след
което дисертационния труд е насочен за защита. Всички формални действия и срокове
за даване ход на процедурата за защита са спазени, което е било основание да приема
дисертационния труд за рецензиране. При изготвяне на рецензията съм спазвал
изискванията на Наредба 12 на ВСУ за придобиване на образователна и научна степен
„ДОКТОР” в чатта ú, отнасяща се до рецензиране на научните трудове (Приложение 1).

I.Актуалност на разработения в дисертационния труд проблем

При оценката на актуалността и значимостта на разработвания в дисертацията
проблем аз изхождам от два аспекта:

1.1.Необходимост от глобално решаване на проблемите по локализацията,
овладяването и гасенето на пожарите в широк аспект;

1.2.Научно – приложни изследвания, имащи за цел развитието на пожарната
безопасност на конкретни групи от обекти или индустриални сектори и на
мероприятията за защита на обслужващия персонал и населението. Kaто оценявам
актуалността на действията, отнасящи се към първия аспект приемам констатацията на
автора, че през последните няколко години (особено след 2012год.) възникнаха
огромни проблеми при гасенето на многобройни пожари, вземащи размерите на
стихийни бедствия. Основните причини за това трябва да се търсят в следните
направления:

• Несъответствия между действителното и желаното (зададено от нормативи и
стандарти) състояние на разполагаемата противопожарна техника, въпреки



съществуващите организационни, административни и технически мероприятия
за нейното оптимално използване, обслужване и съхранение;

• Отсъствие на най-съвременни противопожарни средства, отговарящи на
изключително бързо променящи се външни условия и на изискванията за
адекватно и своевременно реагиране (мониторинг, бързодействие, ефективност
на гасене);

• Организационни проблеми при оценка на управлението на техническото
състояние и експлоатацията на противопожарната техника, поради
несъвършенство на системите за контрол и управление.

За преодоляване на тези проблеми е необходимо посочените три направления да
се развиват не като самостоятелни дейности, а като части от една обща система за
оптимално управление на техническата експлоатация на противопожарната техника.

От тази гледна точка задачата за оценка на ефективността на сложни
противопожарни системи на базата на общи икономически показатели с технически
изследвания е безспорно актуална.

При оценката на актуалността от гледна точка на втория аспект имам предвид
необходимостта от решаването на задачите за оценка на ефективността на конкретни
обекти с помощта на конкретни технически устройства и системи. В съответствие с
поставената задача и наименованието на дисертационния труд докторантът Кемал
Терзиоглу е насочил усилията си към оценка на ефективността на автоматични
пожарогасителни системи на сгради и съоръжения от промишлени предприятия в
миннодобивния, металообработващия и химико – технологичния сектор в Република
Турция. Необходимостта от провеждането на подобни изследвания е показана на базата
на данни за ефективността на работа на спринклерните системи в Р.Турция по данни на
TURKSTAT за периода 2012 – 2018год. Посочено е, че оценяването на ефективността
на работа на спринклерните системи изисква значителни загуби на материални и
работни ресурси, което налага търсенето и разработването на инженерни методи,
каквито до момента в Р.Турция не са въвеждани. Въвеждането на такива конкретни
инженерни разработки е база за бъдещо ограничаване на трудовия травматизъм на
персонала и материалните щети в промишлени преприятия.

На трето място отбелязвам, че с този дисертационен труд се продължава добрата
традиция за разработване на инженерно – икономическа задача по докторската
програма „Техника на безопасността на труда и противопожарна техника” в катедра
„Строителство на сгради и съоръжения”. Това ми дава основание да отговоря на
поставените въпроси:

1.Разработваният проблем е актуален и значим.
2.Мястото и момента на разработването са подбрани правилно и своевременно.
3.Методиката дава възможност за решаване на поставените задачи.

II.Характеристика на естеството и достоверността на материала, върху
който се градят приносите на дисертационния труд

По мое мнение приносите в дисертационния труд са изградени в резултат на
анализ на литературни източници и национални статистически бази от данни, резултати
от собствени статистически изследвания, възможности за обновяване и подобряване на
известни конструкции и адаптирана методика за оценка отбелязвам, че представеният



ми за рецензиране дисертационния труд, изложен в обяснителна записка от 125
страници, 45 фигури и 10 таблици следва добрата практика за представяне до устна
защита пред научно жури. Списъкът на използваната библиография от 104 заглавия на
турски, руски и английски езици включва методически, статистически, конструктивни
и експлоатационни източници, които са цитирани на подходящи места.

За да дам оценка за достоверността на материала, върху който са изградени
приносите и да класифицирам самите приноси, ще посоча основните етапи на
методиката на оперативна оценка на ефективността на спринклерните системи. В
основата на методиката е заложено търсенето на показатели за оценка на
ефективността на пожарогасене:

2.1.Показател за обща оценка на ефективността на пожарогасене. Показателят
(уравнение 3.1) отчита отношението на площите на локализация на пожара и на
оросителната повърхност и на необходимите параметри на спринклерната система.
Посочено е, че той е удобен за оценка на работата на системата след пожар.

2.2.Оценка на ефективността на спринклерната система при проектиране на
показател „най-голяма теоретична площ на оросяваната повърхност (коефицент на
разход на вода за пожарогасене) (уравнение 3.2).

2.3.Експлоатационна оценка на коефицента на разход на вода за пожарогасене
като отношение на реалната и идеалната интензивности на пожарогасене (уравнение
3.3).

2.4.Пресмятане на идеалната интензивност на пожарогасене като функция на
производителността на спринклерната уредба и работните показатели (налягане в
системата Р и защитавана площ на помещението S).

На тази база са представени различни варианти на карти със защитени площи от
реални спринклери с еднакви геометрични характеристики, но от различни
производители. За всяка от тези конструктивни реализации е установена зависимостта
на интензивността на пожарогасенето при различни налягания на водопроводната
мрежа и радиуси на оросяване.

2.5.Количествена оценка на ефективността на спринклерната система при
използване на различни типове спринклери с различни площи на оросяване чрез
показател, отчитащ площите на ефективно пожарогасене и на незащитените
повърхности.

От тази последователност от действия мога да оценя приносите в
дисертационния труд, които класифицирам в две групи:

Научно – приложни приноси, свеждащи се до получаване на нови и
потвърдителни факти с помощта на известни или усъвършенствани методи:

• Разработена е методика за оперативна оценка на ефективността на
спринклерните системи за пожарогасене, основаваща се на детерминирани
общоинженерни показатели;

• Предложен и апробиран е общ многофакторен модел за оценка на влиянието на
геометричните, топлинни и скоростни показатели на двете страни на



пожарогасенето (засегнат обект и противопожарно устройство) върху
ефективността на различни конструкции и размери на спринклерните
устройства. Моделът е адаптиран към условията на Р.Турция.

Приложни приноси, свеждащи се до възможности за бъдещи внедрявания
на конкретни методи и конструкции

• Разработена е собствена информационна база от данни, включваща основни
принципи, кострукции, функции и причини за неудовлетворителна и
неефективна работа на спринклерните системи за пожарогасене;

• Осъществен е предварителен анализ на факторите, влияещи върху
ефективността на спринклерните системи, както в етапа на проектиране, така и в
процеса на активна експлоатация;

• Проучени са възможностите за използване на съвременни автоматични
управляеми спринклерни системи с изпреварващо действие (pre – action).

III.Oценка на участието на автора в получаването на приносите в
дисертационния труд и на публикациите по него

Кандидатът е представил три публикации, в които са отразени основни части от
дисертационния труд. Две от публикациите са в съавторство с д-р Али Чакър, който е
активен участник в групата, работеща от години по проблемите на противопожарната
дейност, а третата е в резултат на съвместната му работа с докторанта Мурат Кабалъ,
представил своята дисертация за защита. Тъй като съм добре запознат с творческите
направления на двамата съавтори, мога да потвърдя самостоятелното участие на автора
в най-съществената част от приносите и да дам положителна оценка на поставения
въпрос.

Резултатите от дисертацията са публикувани на международни научни форуми
по архитектура и строителство, с което са били създадени добри възможности за
предствянето и обсъждането им пред широк кръг от специалисти. В тематично
отношение всички публикации (две на английски и една на български език) са насочени
към техническите и организационни проблеми на противопожарната дейност.

Отбелязвам също така, че освен чисто информационните функции, авторът е
изпълнил минималните изисквания, съгласно чл.26 от ЗРАСРБ за придобиване на
образователна и научна степен „ДОКТОР”.

IV.Оценка на възможностите за използване на получените резултати в
практиката

Документи за бъдещо внедряване на резултатите от дисертационния труд в
обществената и академична практика не са ми представени. Личният ми опит ми дава
право да преценя, че с тези изследвания се поставя една надстройка и продължение на
работите по пожарна безопасност, развивани в продължение на години в катедра
„Строителство на сгради и съоръжения”. На няколко места в текста и в изводите се
говори за конкретни приложения, които би било добре да са потвърдени от съответни
документи.

V.Оценка на автореферата



Авторефератът отразява вярно и сравнително точно дисертационния труд по
структура и съдържание на отделните глави. Добро впечатление прави разумният обем
на автореферата, който по същество представлява една самостоятелна публикация при
бъдещо научно развитие на докторанта. Възможно е стремежът към намаляване на
обема на автореферата да е бил причина за невключване в него на части, обосноваващи
приносите в дисертационния труд (имам предвид обосновката на приноси №1 и №2 от
IV.2).

VI.Критични бележки и препоръки

Предварително отбелязвам, че направените от мен критични бележки и
препоръки, включително и посочените в двете предходни части не намаляват
положителната ми оценка за качеството и количеството на получените резултати и
приноси.

Конкретните ми забележки се отнасят на първо място към някой неточности и
непълноти от редакционен характер:

6.1.Част от цифровите данни, посочени в някои таблици се различават от
стойностите им, записани в текста (например откривам несъответствия между Табл.14.
и текста на стр.8 от автореферата).

6.2.В общата характеристика на дисертационния труд са посочени пет метода на
изследване, чието използване аз не успях да открия в дисертацията. Това е една обща
слабост на младите научни работници, която се свежда до изброяване на методи, които
не се използват.

6.3.В библиографията отсъстват източници на български език, които да показват
мястото на това изследване в комплекта от работи, разработени от колектива на
обучаващата катедра.

6.4.Като препоръка предлагам на автора в бъдещите си изследвания по оценка на
ефективността и търсене на оптимални решения да насочи усилията си към използване
на вероятностно – статистическите методи за управление на риска. Това разбира се е
възможно след като бъде получена достатъчна статистика от проектирането и
експлоатацията на спринклерни системи.

VII.Заключение

Мнението ми за представения ми за рецензиране дисертационен труд е
положително. Поставените цели и задачи са отразени в получените и представени
резултати. В хода на работата си по дисертационния труд докторантът е повишил
своята теоретична и методическа подготовка и е натрупал знания за бъдещи научни и
приложни дейности в Р.Турция. С това научната и образователна цели на
дисертационния труд са успешно реализирани. Това ми дава основание да предложа на
уважаемите членове на научното жури да присъдят на Кемал Терзиоглу
образователната и научна степен „ДОКТОР” по докторската програма „Техника на
безопасността на труда и противопожарна техника”.



27.01.2021г. проф.д.т.н.инж.Асен Недев:
гр.Варна


