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Дисертационният труд е разработен в катедра „Строителство на сгради и
съоръжения” на „Архитектурния факултет” към Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър”, която е акредитирана и има права да подготвя докторанти по
програма „Техника на безопасността на труда и противопожарна техника”. Авторът на
дисертационния труд Мурат Кабалъ е бил докторант на самостоятелна подготовка под
научното ръководство на доц.д-р инж.Милена Кичекова. Дисертационния труд е с обем
от 135 страници и се състои от 3 глави, 36 фигури, 10 таблици, 3 публикации,
отразяващи получените резултати и две приложения. Списъкът на използваните и
цитирани литературни източници включва 104 наименования на турски, руски,
английски и български език.

Материалите по дисертацията са разгледани и обсъдени на заседание на
първичното свено, проведено на 14 декември 2020 година, след което дисертационния
труд  е насочен за защита. Всички формални действия и срокове за даване на ход на
процедурата за защита са спазени. При изготвяне на становището съм спазвал
изискванията на Наредба 12 на ВСУ за придобиване на образователната и научна
степен „ДОКТОР” в частта ú за рецензиране на научните трудове (Приложение 1).

Преди да дам оценката си за приносите и начина за тяхното достигане, ще
потвърдя необходимостта и актуалността на проведеното научно – приложно
изследване. Основните функции и цели на пасивните мероприятия за защита на
сградите от пожар са насочени към ограничаване на времето за разпространение на
пожара, за да се осигурят безопасната евакуация на персонала и защитата на
промишленото оборудване. От тази гледна точка всички предварителни конструктивни
решения, включени в групата на пасивните мерки са безусловно необходими и
актуални. Като имам пред вид и особеностите на обекта на изследване (предприятия за
производство на бяла техника) не мога да не отчета и екологичния ефект, чийто цели в
световен мащаб се свеждат до постоянно намаляване на хидро – флуоро – въглеродите,
изразени в еквиваленти на СО2.

В търсенето на конкретна област на изследването авторът и неговият научен
ръководител се насочват към оценка на ефективността – задача, която е на границата



между две области: архитектурно – строително изпълнение и информационна и
системна техника. Именно тази граница според мен е мястото, в което следва да се
търсят приносите в дисертационния труд.

Посочени са задачите, необходими за постигането на поставената цел, които са
определили и структурата на изследването включва:

• Изследване на състоянието на пасивните мерки за противопожарна защита на
сградите и на причините за възникване на пожари в предприятията за
производство на бяла техника

• Направено е подробно описание на задачите и функциите на пасивните мерки за
противопожарна защита, след което са посочени принципите на разделяне на
сградите, видовете пожарозащитни прегради, защитата на технологичните
отвори, тавана и покрива и противодимната защита на помещенията

• Гореизброените дейности са послужили като основа за създаването на модел за
оценка на ефективността на пасивните мерки за защита от пожар.

Моделът за оценка на ефективността, според твърдението в автореферата се
състои от следните блокове:

• Оценка на риска от възникване на пожар;
• Прогнозиране на развитието на пожара в отделните производствени помещения;
• Ограничаване на разпространението на огън, дим и горещи газове от пасивните

методи за защита;
• Оценка на безопасността на персонала при евакуация;
• Пресмятане на икономическата ефективност.

Общата схема на алгоритъма за оценка на риска от пожар, чиято основа по всяка
вероятност е изложена в литературния източник №103 и е посочена на фиг.3.1.

Числен анализ на резултатите от изследването е направен на базата на модел на
сграда за производство на бяла техника (фиг.3.3.). Представени са температурните
профили на пожар при различни нива на ефективна работа на мерките за защита от
пожар (фиг,3.2.), а така също и на вероятността за разпространение на пожар в сградата
за производство на бяла техника при различен брой на ограничителните бариери за
пасивна защита (фиг.3.5.).

I.При оценката на приносите в дисертационния труд ги класифицирам в две
групи:

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

1.1.Предложен е адаптиран модел за оценка на ефективността на системите за
пасивна защита от пожар в промишлените предприятия;

1.2.Направен е вероятностен анализ на ефективността на пасивните мерки за
защита от пожар на конкретна промишлена сграда. Приемам този принос с уговорката,
че за оценка на риска при Байесовска стратегия е необходима достатъчна статистика за
априорните и апостериорни вероятности, чиято достоверност зависи от начина и обема
на данните, моделирани по „Монте Карло”.



2.Приложни приноси, свеждащи се до установяване на възможности за бъдещи
внедрявания:

2.1.Създадена е собствена база от данни, включваща причините и факторите за
възникване на пожари в предприятия за производство на бяла техника,
характеристиките на хладилните агенти по пожаробезопасност и пасивните
архитектурно – строителни решения за пасивна защита, ограничаващо развитието на
пожарите;

2.2.Получен са конкретни резултати за оценка на ефективността на системите за
пасивна противопожарна защита на промишлените предприятия, които могат да се
използват при проектирането им.

II.Като препоръка към бъдещата работа на докторанта му предлагам да развие
анализа на риска чрез включване в моделите освен вероятностите в Бойлесов смисъл и
стойностите на правилните и погрешни решения. При всички бъдещи изследвания да се
обръща внимание на качеството и обема на статистиката.

III.Мнението ми за представения дисертационен труд е положително. Специално
отбелязвам благотворното влияние на научния ръководител доц. М.Кичекова, особено
във великолепния стил на изложение и добрият български език. Считам, че
образователните и научни цели са постигнати. Това ми дава основание да предложа на
членовете на уважаемото научно жури да присъдят на Мурат Кабалъ образователната и
научна степен „ДОКТОР” по програма „Техника на безопасността на труда и
противопожарна техника”.

28.01.2021г. проф.д.т.н.инж.Асен Недев:
гр.Варна


