
РЕЦЕНЗИЯ

От доц. Д-р инж. Христо Атанасов Крачунов

на дисертационния труд за получаване на образователната и научна
степен „доктор” на тема: «ИЗСЛЕДВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА
ПАСИВНИТЕ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПОЖАР В ПРЕДПРИЯТИЯТА
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЯЛА ТЕХНИКА » разработена от МУРАТ
КАБАЛЪ по Докторска програма:„ Техника на безопасността на труда и
противопожарна техника ”

1.Обща характеристика на дисертационния труд

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от катедра
„Строителство на сгради и съоръжения“ при Варненски свободен
университет „Черноризец Храбър“ на заседание на катедрен съвет,
проведено 14 декември 2020 г.

Дисертационният труд е с обем от 135 страници и се състои от увод, 3
глави, 36 фигури, 10 таблици, списък на публикациите по дисертационния
труд и две приложения. Списъкът на литературните източници се състои от
104 заглавия на турски, руски, български 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

Промишлените предприятия за производство на бяла техника се
характеризират с повишена опасност от пожар. Производственият процес
често се свързва с наличието на голям брой горими вещества и източници
на запалване.

Контейнери с втечнени газове, хладилни агенти и фреони, които се
намират в производствените помещения, електрическите инсталации и
другите горими материали – бои, лакове, облицовки, водят до висока
вероятност за възникване на пожари. Основна част от трудовите инциденти
с работещите в промишлените предприятия за производство на бяла
техника са вследствие възникването и разпространението на пожари в тях.



През последното десетилетие високи темпове на развитие получава
промишлеността на  Република Турция. Промишленото производство се
превръща в един от развиващите се сектори на турската икономика, заемащ
водеща позиция в обема на инвестициите в страната. Производството на
бяла техника (хладилници, фризери, климатици, перални, електрически
бойлери и печки и др.) отчита сериозен ръст [2].

Но докато темповете на икономически растеж през последното
десетилетие получават голямо развитие, в същото време се увеличава броя
на пожарите в промишлените предприятия, които водят до трудов
травматизъм на персонала и материални щети.  Р. Турция се нарежда на
пето място в света и на първо място в Европа  по  трудов травматизъм,
вследствие възникването и разпространението на пожари в промишлеността
- табл. У1 .

Важна роля в противопожарната защита на сградите на промишлените
предприятия се възлага на пасивните мерки за защита от пожар. Основната
им цел е да ограничи или забави разпространението на пожара за определен
период от време за безопасна евакуация на персонала и защита на
промишленото оборудване и други стоково материални ценности.

Актуалността на темата на дисертационния труд правилно се обуславя
от докторанта МУРАТ КАБАЛЪ чрез необходимостта от повишаване на
надеждността и ефективността на действие на пасивните мерки за защита от
пожар за ограничаване на трудовия травматизъм на персонала и
материалните щети в промишлените предприятия.

3. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННАТА РАБОТА

Предмет на настоящата разработка е изследване и анализиране на
ефективността на пасивните мерки за защита от пожар на сградите за
производство на бяла техника. Целта на докторската теза е изследване и
оценка  ефективността  на използваните пасивните мерки за пожарозащита
в промишлените предприятия за производство на бяла техника.

За постигане на поставената цел, е необходимо да бъдат решени
следните задачи:

1.Изследване състоянието на пасивните мерки за защита от пожар в
сградите на индустриалното производство в Р. Турция.



2.Разработване модел за оценка на ефективността на системите за
пасивна защита в промишлените предприятия.

3.Оценка ефективността на мерките за пасивна защита в
промишлените предприятия в Р. Турция

4.Провеждане сравнителен анализ на теоретичните и практически
изследвания.

Обект на научното изследване са промишлените предприятия за
производство на бяла техника в  Р. Турция.

Предмет на изследването е оценка на ефективността на пасивните
мерки за защита от пожар.

Изследването е извършено при следните ограничения:

1.Проучвани са промишлените предприятия в европейската част на
Р. Турция

2.Проучвани са промишлените предприятия за бяла техника

като обекти с най-често възникване на технологични          пожари .

Съдържанието на дисертационния труд е оформено в увод, три
глави, заключение и приложения.

В увода е обоснована актуалността на проблема за осигуряване на
ефективна работа на системите за пасивна защита от пожар, на базата на
която са формулирани целта и задачите на дисертационния труд.

В първа глава са разгледани причините за възникване на пожар в
промишлените сгради. Подчертано е, че тенденциите в развитието на
производството на хладилна и климатична техника в Р. Турция показват
увеличаване на обемите на производство като едновременно с това рязко
нараства броя на пожарите в промишлените предприятия, които водят до
трудов травматизъм на персонала и материални щети.

Предмет на втора глава са основните задачи, функции и структурна
класификация на пасивните мерки за противопожарна защита. Направен е
детайлен анализ и подробно са разгледани мерките за пасивна защита от
пожар на промишлените сгради.



В трета глава е предложен  Модел за оценка на ефективността на
пасивните мерки за защита от пожар на предприятията за производство на
бяла техника, включващ пет подмодела. Направен е числен анализ на
резултатите от приложението на модела.

Въз основа на изложения материал в увода и трите глави е направено
заключение, относно извършеното в дисертационния труд, характера на
приносите и възможностите за приложение.

4.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 както и проучване, систематизация и
интерпретация на научна литература.

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

Описанието на изследоватерския процес на представения
дисертационен труд е изложено в три глави , а същността и достоверността
на междинните реултати 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. Представения автореферат на дисертационния труд отразява
лаконично 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 конференци и периодични
издания в 3 научни публикации като на един от тях авторът на
дисертационния е на първо място.

5.Авторски приноси към представения дисертационния труд

5.1. Приноси с научно-приложен характер



1. Предложен е Модел за оценка на ефективността на системите за
пасивна защита от пожар в промишлените предприятия, състоящ се от пет
подмодела.

2. Прилагайки „Метод на Монте Карло“ и „Байесовски анализ“

са изследвани вероятностите за разпространение на пожар и

животозастрашаващите фактори при евакуация на персонала

в предприятие за производство на бяла техника.

5.2. Приноси с приложен характер

1. Детайлно са анализирани причините и факторите за възникване и
развитие на пожари в предприятията за производство на бяла техника.

2. Подробно са разгледани характеристиките и са класифицирани
хладилните агенти по пожаробезопасност, като са оценени предимствата и
недостатъците на всеки от тях.

3. Анализирана е нормативната база за безопасност в секторите за

производство на хладилно и климатично оборудване и е направена
адаптация на нормативната база на Р. Турция към стандартите на ЕС  в
областта на производството на бяла техника.

4. Разгледани са основните предпоставки за подобряване ефективността
на системите за пасивна защита от пожар в промишлените предприятия на
етапа на проектирането им.

6.От изложеното до тук магат 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, като описанието на приносите е добре да има по-категоричен
стил на изразяване. Приемам, че те представляват доразвиване и
обогатяване на съществуващите знания с нови изследвания, но с известни
методи и подходи. Приемам, че са налице и някои допълнителни приноси,
например:



-Направена е дефиниция и нормативно определение на понятието
„пасивни мерки за защита от пожар“.

-Посочени са основните задачи и функции и е направена структурна
класификация на пасивните мерки за противопожарна защита.

2.Посочените приноси са дело на кандидата МУРАТ КАБАЛЪ, като на
някои от представени публикации кандидатът е на първо място. Това ми
дава основание да приема, че представените научни трудове, автореферат и
дисертация основно са лично негово дело.

3.Обхванатата проблематика е изключително актуална и значима,
особено важна за увеличаване на качеството на роботната среда ,
конкурентоспособността и икономическата  ефективността на
промишлените предприятия и повишаване на надеждността и ефективността
на действие на пасивните мерки за защита от пожар  за ограничаване на
трудовия травматизъм на персонала и материалните щети в промишлените
предприятия за производство на  бяла техника 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 насоящия дисертационен
труд. 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 технте 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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Въз основа на запознаването с представените трудове, дисертация и
автореферат, тяхната значимост, съдържащите се в тях научно
приложни и приложни приноси, намирам за основателно да предложа
да се даде на автора на дисертационния труд МУРАТ КАБАЛЪ
исканата образователна и научна степен доктор по Докторска програма:
„Техника на безопасността на труда и противопожарна техника”

01.02.2021г.                                     ЧЛЕН НА ЖУРИТО:

доц. д-р инж. Христо Атанасов Крачунов


