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1.Обща характеристика на дисертационния труд

Дисертационният труд е с обем от 125 страници и се състои от увод, 4 глави,
45 фигури, 10 таблици, списък на публикациите по дисертационния труд и
приложение. Списъкът на литературните източници се състои от 104 заглавия
на турски, руски и английски език. Авторът на дисертационния труд е
докторант на самостоятелна подготовка в катедра „Строителство на сгради и
съоръжения” към Архитектурен факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”.

2.Актуалност и значимост на разработеният в дисертационния труд
проблем

Основна част от трудовите инциденти с работещите в промишлените
предприятия са вследствие възникването и разпространението на пожари в
тях. Последствията от пожарите в промишлените предприятия се обуславят
от действието на техните поразяващи фактори. Основните поразяващи
фактори на пожарите са следните:

- непосредствено въздействие на огъня върху запаления предмет;
- дистанционно въздействие върху предметите и обектите чрез високите

температури, получени вследствие на температурното излъчване.
Най-важната роля в противопожарната защита на сградите на

промишлените предприятия се полага на автоматичните пожарогасителни
системи. Автоматизираните системи и инсталации за борба с огъня
обикновено са част от комплекса устройства, предназначени да осигурят
цялостната противопожарна безопасност на сграда или конструкция.
Основната им цел е да се предотврати разпространението на пожара. В табл.
У4 на труда е посочена ефективността на работа на спринклерните системи,
съгласно TURKSTAT през  периода 2012г. – 2018 г. Както е показано в табл.



У4, очевидно в Р. Турция като цяло, ефективността на функциониране на
автоматичните пожарогасителни инсталации е незадоволителна.

Докторантът Кемал Терзиоглу е отговорил правилно на въпроса защо
оценяването на ефективността на работа на спринклерните системи изисква
значителни загуби на материални ресурси и работно време. За съкращаване
на непроизводствените загуби на промишлените предприятия е
целесъобразно да се заменят тези изследвания с инженерни методи на
изчисляване на ефективността на спринклерните системи в промишлените
предприятия. До настоящия момент в Р. Турция такива инженерни методи на
изследване ефективността на спринклерните системи не са разработвани.
Съгласно  статистическия сборник за възникването и разпространението на
пожари в промишлеността Turkstat, през периода 2012г. – 2018 г. общото
количество пожари в промишлените предприятия, оборудвани със
спринклерни пожарогасителни системи съставлява 583 случая, от тях в 208
случая пожарогасителните инсталации са сработили, но не са загасили
пожарите, а в 89 случая не са се включили изобщо. Констатирано е, че
ефективността на функциониране на автоматичните пожарогасителни
инсталации е изключително незадоволителна - средно не надхвърля  43%.

Смятам, че актуалността на темата на дисертационния труд е добре
обоснована от автора, породена от необходимостта от повишаване
ефективността на действие на спринклерните системи на пожарогасене за
ограничаване на трудовия травматизъм на персонала и материалните щети в
промишлените предприятия.

3. Обект, предмет, цел и задачи на дисертационната работа
Обект на научното изследване са промишлените предприятия в минно-

добивния, металообработващия и химико-технологичния сектор в Р. Турция.
Предмет на изследването е оценка на ефективността на спринклерните

системи с пожарогасителен агент вода.
Целта на докторската теза е формулирана така: изследване и оценка на

ефективността на използване на спринклерните системи за пожарогасене в
промишлените предприятия .

За постигане на поставената цел са поставени и решени следните
задачи:

1) Изследване състоянието на спринклерните системи за пожарогасене в
промишлеността на Р. Турция.



2) Разработване на методика за оценка на ефективността на
спринклерните системи в сградите на промишлените предприятия.
3) Обективна оценка на ефективността на спринклерните системи в
промишлените предприятия в Р. Турция.
4) Провеждане на сравнителен анализ на теоретичните и практически
изследвания.

Ограничения на проблемния обхват на изследването

Изследването е извършено при следните ограничения:

1.Проучвани са промишлени предприятия в минно-добивния, метало-
обработващия и химико-технологичния сектор на промишлеността, като
обекти с най-често възникване на технологични пожари.

2.Проучвани са промишлени предприятия в европейската част на Р.
Турция.

Методи на изследване

За постигане на основната цел и за изпълнение на поставените задачи в
дисертационния труд, като се има предвид специфичната характеристика на
предмета на изследване, авторът е използвал предимно възможностите на
метода на критичния анализ, метода на оперативна експертна оценка, метода
на риска, метода на сравнението и метода на моделирането на процесите.
Използвани са частично в разработката и общоприети научни методи за
провеждане на изследвания: системният, комплексният и процесният подход,

4.Същност и оценка на достоверността и характерът на приносите на
дисертационния труд

Описанието на изследователския процес на представения дисертационен
труд е изложено в четири глави, а същността и достоверността на
междинните резултати са синтезирани  и изведени в края на всяка глава. Това
дава закономерно логическата последователност на изследването да се
материализира в убедително заключение  и достоверност на приносите на
докторанта. Представеният автореферат на дисертационния труд отразява
синтезирано и достоверно извършеното и описаното от докторанта и може да
се разглежда като една самостоятелна научна публикация с висока научна и
практическа стойност. Дисертационният труд е апробиран в основните си
части на 3 престижни международни научни конференция и периодични



издания в 3 научни публикации като във всички авторът на дисертационния е
на първо място.

5.Авторски приноси към представения дисертационния труд

5.1. Приноси с научно-приложен характер

1. Предложена е Методика за оперативна оценка на ефективността на
спринклерните системи за пожарогасене, адаптирана към условията на Р.
Турция.

2. Предложени са допълнения към Наредбата за приложение на
системите за противодимна вентилация на Р. Турция.

3. Изведени са теоретичните основи и на тази база са определени
критериите  за определяне на топлинния поток и температурния градиент на
огнището на пожар в промишлени сгради.

5.2. Приноси с приложен характер

1. Анализирани са подробно причините и факторите, оказващи влияние
върху ефективността на работа на спринклерните системи за пожарогасене.

2. Направена е оценка на влиянието на системите за противодимна
вентилация върху ефективността на работа на спринклерните системи  и е
извършен числен анализ на резултатите от направената оценка по Методиката
за ефективност на работата на спринклерните системи.

3.Разгледани са основните предпоставки за подобряване  ефективността
на спринклерните системи за пожарогасене още на етапа на проектирането им.

4.За постигане на висока ефективност на пожарогасене в промишлените
предприятия са предложени за използване съвременни автоматични
управляеми спринклерни  системи с предварително действие (рre-action).

От изложеното до тук могат да се направят следните по-важни
изводи и констатации:

1.Приемам формулираните научно-приложни и приложни приноси на
кандидата, като намирам, че някои от тях могат да бъдат редактирани и
прецизирани, тъй като те представляват доразвиване и обогатяване на
съществуващите знания с нови изследвания. Приемам, че са налице и някои
допълнителни приноси, например



-Направен е подробен анализ на основните причини и    предпоставки за
неефективна работа на спринклерните системи.

2.Посочените приноси са лично дело на кандидата Кемал Терзиоглу ,
като на всички представени публикации кандидатът е на първо място. Това
ми дава основание да приема, че научни трудове, основно са лично негово
дело.

3.Тази проблематика е изключително актуална и значима, особено важна
за увеличаване на качеството на роботната среда и конкурентоспособността
и ефективността на промишлените предприятия в минно-добивния, метало-
обработващия и химико-технологичния сектор на промишлеността като
обекти с най-често възникване на технологични пожари в Р.Турция.

6. КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ

Нямам критични бележки, освен забелязани някои терминологични
пропуски и неточности, които лесно и бързо могат да бъдат отстранени и в
никакъв случай не намаляват достойнствата на настоящия дисертационен
труд. Забелязва се още частично несъответствие между приносите в
автореферата и в дисертацията.

Същевременно имам някои препоръки за бъдещи разработки и
усъвършенстване на получените полезни решения и резултати в тематичната
област на представения дисертационен труд:

-Да се прецизират използваните термини и определения в общата
класификация на пожарогасителните системи и методиките за анализ и
оценка на техните показатели за надеждност и ефективност на процеса на
гасене на пожарите в промишлените предприятия в  изследваните отрасли;

-Авторът да се придържа  към регламентите на стандартите ИСО и
директивите  на ЕС и принципите на Кръговата икономика  във всички етапи
на жизнения цикъл на изделията и процесите : проектиране, производство,
експлоатация и утилизация.

7.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въз основа на запознаването с представените дисертация и автореферат,
тяхната значимост, съдържащите се в тях научноприложни и приложни
приноси, намирам за основателно да предложа да се даде на автора на
дисертационния труд Кемал Терзиоглу исканата образователна и научна
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