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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от катедра
„Строителство на сгради и съоръжения” при ВСУ „Черноризец Храбър” на
заседание на катедрения съвет, проведено на 03.09.2018г. Катедрата е
акредитирана и има права да подготвя докторанти по програма „Техника
на безопасността на труда и противопожарна техника”. Всички формални
действия и срокове са спазени, което е основание за даване на ход на
официалната защита на дисертационния труд.

Предварително отбелязвам, че дисертационния труд е разработен под
последователното ръководство на двама научни ръководители: след като
проф.д.т.н. Веселин Пейчев почина, работата беше завършена под
ръководството на проф. д-р инж. Стефан Терзиев. Подробният преглед на
дисертацията и автореферата показа, че въпреки така наложилата се
промяна в тематично, научно, образователно и стилово отношение е
постигната много добра устойчивост и целенасоченост.

В дисертационния труд на базата на анализ на информацията от 103
литературни източника и от собствени експерименти и изследвания са
разгледани части от комплексния въпрос за създаването на информационна
среда за подпомагане на вземането на решения за оценка и планиране на
действията за борба с горските пожари в Република Турция. По конкретно
крайната цел е създаването на инструмент за оценка на териториалното



разпределение на пожароопасните зони чрез използване на технологията
на географските информационни системи (ГИС).

Авторът е обосновал актуалността на решаваните задачи със
статистика на Република Турция (фиг.1.1. и 3.1.), която показва
колебателно – нарастващия процес на броя на горските пожари през
периода 1990 – 2007 – 2017г. (около 1,5 пъти). По своя характер данните за
броя на пожарите и количеството на унищожените горски площи са близки
до тези за петте Южноевропейски държави от същия географски пояс,
публикувани в докладите на Европейската комисия „Forest Fires in Europe”
за 2004 и 2005г.

Очевидно проблемите са не само турски, но и европейски. Това
потвърждава правилността на решението на докторанта Суат Кетен да
използва Методиката на ЕС за определяне на риска от горски пожари,
която е адаптирана за Република Турция.

В основата на тази методика е заложена тристепенна оценка на риска
от горски пожари, която се определя от произведението на
средногодишната плътност на възникналите пожари и плътността на
количеството унищожени горски площо. Оценката на резултатите от
методиката за определяне на степента на риск от възникване на пожари по
входни данни, получени от Регионалната дирекция на горите в Истанбул е
направена чрез статистическа проверка на хипотези. Така полученият
синтезиран модел е послужил за мен като основание за оценка на
характера на приносите.

Оценка на резултатите и приносите на кандидата

1.Научно – приложни приноси, свеждащи се до получаването на
нови и потвърдителни факти с помощта на съществуващи методи,
методики и статистически процедури:

1.1.Адаптиран, апробиран и приложен е достатъчно общ подход за
оценка и прогнозиране на състоянието на многофакторни системи с
използването на данни, съхранявани в различни слоеве на ГИС. Този
подход излиза извън конкретната схема на оценка на риска на горски
пожари. Като се имат предвид богатата и разнообразна информация, която
се съхранява в ГИС и начините за лесно комуникиране с тях, оценявам, че



подходът може да се използва за решаването на широк кръг от
разнообразни задачи.

1.2.На базата на решаването на конкретни приложения е доказана
възможността за използване на географските информационни системи и
базираните на тях технологии да се използват на всички етапи при
управление на риска: цифрова подготовка, извличане и анализ на
информацията и планиране на управляващите въздействия.

2.Приложни приноси, свеждащи се до решаването на конкретни
задачи от последователните етапи на стратегията за борба с горските
пожари.

2.1.Организирана е база от данни за възникване на горски пожари и
пораженията от тях за периода 2003 – 2017г.

2.2.Определени и анализирани са основните причини за възникване
на горски пожари.

2.3.Приложена и адаптирана е Европейска методика за определяне на
риска от горски пожари.

2.4.На базата на проверка на хипотези е идентифицирано влиянието
на демографските, инфраструктурната и природните фактори върху
степента на риска за възникване на горски пожари.

2.5.Разработен е модел във формата на карта за степента на риска от
горски пожари в отделните области на Регионалната дирекция на горите –
Истанбул по данните от ГИС – приложенията.

Критични бележки и препоръки

1.Оценката на значимостта на факторите (демографски,
инфраструктурни, географски и климатични), която по всяка вероятност е
правена чрез проверка на хипотези не е придружена с получените
доверителни вероятности или нива на значимост. Не изключвам
вероятността тези резултати просто да не са представени, но по мое
мнение тяхното отсъствие се е отразило върху липсата на категоричност в
изводите (цитирам: „посочено е”, „важен фактор”, „от решаващо
значение”, „най-важно значение”, „ниски” и т.н.).



2.Текстовете към картографските изображения, показващи
разпределението на факторите (фиг.3.9., 3.10., 3.11., 3.12., 3.15.) са
нечетливи. Разбирам, че причините за това се дължат на мащабите на
изображенията, но въпреки това смятам, че когато една информация не
може да се ползва, по-добре е да я няма.

3.Като препоръка за бъдещи изследвания на Суат Кетен му
предлагам да потърси съвместяването на собствените си резултати с
Европейските информационни системи за горски пожари (EEFIS), за
прогнозиране на риска от горски пожари (EFFRFS) и за оценяване на
щетите от горски пожари (EFFDAS). Би могло да се помисли и за развитие
на методиката за оценка на риска върху по-прецизна скала – например
шест степенна, каквато съществува.

Заключение

Мнението ми за представения дисертационен труд е положително.
Образователните и научно-приложните цели са постигнати. Това ми дава
основание да предложа на уважаемото научно жури да присъди на маг.
Суат Кетен образователната и научна степен „доктор” по програма
„Техника на безопасността на труда и противопожарна техника”.
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