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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 на катедра „Строителство на сгради и съоръжения”, проведено
на 26.10. 2017г.
Дисертационният труд е с обем от 132 страници, състои се от увод, 5 глави, 40
фигури и фотографии, 16 таблици, списък на публикациите по дисертационния труд,
списък на литературните източници, включващи 72 заглавия на турски, aнглийски и
интернет източници.
Авторът на дисертационния труд е докторант на самостоятелна подготовка в катедра
„Строителство на сгради и съоръжения” към Архитектурен факултет на ВСУ „Черноризец
Храбър”.

Защитата на дисертационният труд пред Научно жури ще се състои на 12.01.2018г. от
11часа, в заседателна зала на Ректората на ВСУ „Черноризец Храбър“. Материалите по
защитата се намират в канцеларията на катедра „Строителство на сгради и съоръжения“,
стая А-226 и са на разположение на интересуващите се.
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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИЯТА
1. ВЪВЕДЕНИЕ
В Република Турция в промишлените предприятия и жилищата често се случват
пожари и експлозии. Много дейности и процеси са свързани с риск за живота. Това води
до загуба на човешки живот, тежки наранявания и загуби от ресурсите на страната.
Стратегията по безопасност от пожари и експлозии в Република Турция насочва
усилията към осигуряване безопасност при работа, като се отчитат промените на работното
място и възникването на нови рискове. При инцидентите с пожари и експлозии, въпреки
значителните материални щети и загуба на живот, няма достатъчно анализи и изследвания в
тази специфична област.
Визията на стратегията по безопасност на труда при работа 2015 - 2020 г. на
Р.Турция е да стане страна с високо качество и производителност на труда, основано на
сигурни и безопасни условия на труд. За целта трябва да се реализират мерки в следните
приоритетни области:
1. Гарантиране прилагане на законодателството в областта на БУТ.
2. Управление на професионалните рискове.
3. Насърчаване на промените в поведението на работещите и работодателите към
прилагане на подход, насочен към опазване на живота.
Използването на технически методи при разследването на причините за настъпилите
инциденти с експлозии, особено с извършване на криминални разследвания, е от полза за
надеждното постигане на точни резултати.
Изследванията в дисертацията са насочени към ограничаване възникването и
разпространението на пожари чрез провеждане политика на обследването им и прилагане на
ефективни действия за постигането й. С тази теза се представя адекватна информация на
хората от всички нива на обществото за случващите се пожари и експлозии и възможностите
за превенция.
2. АКТУАЛНОСТ И ЗНАЧИМОСТ НА ТЕМАТА НА ИЗСЛЕДВАНЕ
В Република Турция може да се каже, че не е формирано социално съзнание
относно пожарната безопасност. За съжаление в страната почти няма ден, в който да не се
отбелязва случай на пожар или експлозия. Каквато и да е причината за възникването на пожар
(производствена грешка, саботаж, грешки на служители и т.н.), налице е невежество и
нечувствителност към пожара като феномен, който отнема живот и нанася щети в личностен и
национален план, катастрофа, която нанася дълбоки и трудно преодолими травми на хората.
Проведените изследвания показват, че източниците на пожари в Истанбул в периода
(2011-2015) г, средно за година са от: пушене- 11628 бр; ел. контакт - 5328 бр; химични
реакции -117 бр; домакински ел. уреди -1281 бр; деца, играещи с огън - 1363 бр ; занижен
контрол -1315 бр; искрене - 961 бр ; топлина - 837 бр; пламък - 441 бр ; трансформатор - 249
бр.
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Актуалността и значимостта на разработваната дисертационна тема се определя от
необходимостта от ограничаване и свеждане до минимум броя на пожарите и експлозиите,
което изисква ефективно обследване, чрез комплексни действия: включващи одит, проучване,
анализ и прилагане на мерки за осигуряване пожарната безопасност в дадения обект. В
смисъла на изложеното, противопожарното обследване на обекти изисква системен подход за
решение на свързаните с него проблеми и представлява комплекс от прилагане на
организационни и технически мероприятия. За тази цел е необходим и анализ на участващите
в него дейности:
- от една страна - за коренното усъвършенстване във всяка дейност и създаване на
такава работна среда, която дава възможност на работещите да имат пълноценна роля в
трудовия живот;
- от друга страна - поради липсата на сериозни научни изследвания и приложни
разработки за научнообосновано разкриване на условията за пожарна безопасност, се
обогатява управленския инструментариум и се облекчава по-нататъшното му развитие.
3. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Обект на изследване е общият модел за обследване на пожари и експлозии в битови,
производствени и обществени условия, изграден от системни и интегрирани действия за
оценка на риска, отстраняване на причините за възникване и разпространение на пожарите и
експлозиите, създаване на условия за пожарогасене и пожарообезопасяване.
Предмет на изследването са характеристиките на ефективността на обследването: рискове за възникване и разпространение на пожар през отделните им етапи: оценка на
пожарната безопасност, провеждане на пожарогасителна и възстановителна дейност,
професионалната квалификация и технически средства на екипите за пожарогасителна
дейност, провеждане на държавен противопожарен контрол.
4. ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОБЛЕМ
Изследователският проблем в дисертацията е формулиран за условията на бита,
обществените места и работното място. При тези условия се решават поредица от единични и
уникални задачи, ограничени в разходи и време, свързани с пожаробезопасността. В
инвестиционен аспект относително високи са разходите, взискателни са изискванията към
квалификацията на техническите и икономическите специалисти. Последното в редица случаи
не съответства на изискванията на съвременното технологично ниво. Това чувствително
намалява пожаробезопасността и влошава работоспособността на трудовия ресурс.
В дисертацията се решава изследователски проблем, свързан с преодоляване на
несъответствието между желаното по норматив и стандарт за пожарната безопасност и
действителното й състояние, между поставените изисквания и съществуващото състояние,
определено от безопасните условия на труд.
5. АВТОРСКА ТЕЗА
Авторската теза е в подхода и хипотезите:
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А). Хипотеза за обследване на пожари и експлозии, обхващаща:1.проучване
потенциалните рискове за възникване и разпространение на пожара; 2) изготвяне оценка на
риска; 3) разработване на вътрешни правила по пожарно - аварийна безопасност; 4)
отстраняване причините за възникване и разпространение на пожари и експлозии; 5)
създаване на условия за безопасна евакуация на хора и материални ценности; 6) създаване
условия за успешно пожарогасене; 7) провеждане инструктажи и обучение по пожарна и
аварийна безопасност; 8) извършване на комплексни проверки на обектите по пожарна
безопасност; 9) провеждане строителен надзор на техническата противопожарна защита; 10)
изпълнение на инженерингови решения за пожарообезопасяване.
Б). Хипотеза за ефективността на обследването, обхващаща: ограничаване
потенциалните рискове за възникване и разпространение на пожар през етапите на оценка на
риска от пожар, оценка на пожарната безопасност чрез проверка и документиране за
съответствие с нормативните изискванията, провеждане на пожарогасителна дейност,
професионална квалификация, техническите средства и личния състав за обучение с екипите
по пожарна безопасност,
провеждане на държавен противопожарен контрол,
продължителност на действията при пожарогасене, възстановяване след пожар, ползване на
противопожарно досие от правила и норми за пожарна безопасност .

6. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННАТА РАБОТА
Цел: Разработване на комплекс от организационни и технически мерки за повишаване
ефективността при обследване на обекти при пожари и експлозии.
Формулиране на задачи:
1. Да се определят и анализират характеристиките на възможно случващите се пожари,
експлозии и палежи като се представят основните действия, свързани с тяхното
обследване и разследване.
2. Да се определят минималните изисквания за осигуряване на пожаро и
взривобезопасност и се представят съществените изисквания за оценяване
съответствието на съоръженията и системите за противопожарна защита,
предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера.
3. Да се анализират причините за възникване на пожари и експлозии в условията на бита,
производствените и обществени места, като се разработят методични основи на:
- действията за безопасна евакуация на хора и материални ценности;
- разследването на палежи и експлозии и последствията от тях.
4. Да се анализират организационните и техническите мероприятия за повишаване
ефективността на обследване на обекти при пожари и експлозии за:
- ограничаване възникването и разпространението на пожари;
- оценка на риска от пожари през отделните му етапи;
- провеждане ефективна пожарогасителна дейност;
- извършване на държавен противопожарен контрол.
5. С метода на анкетиране да се проучи и анализира нивото на удовлетвореност на
работещите и съответствието между техните изисквания за пожарна безопасност в
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обектите и отношението на възложителя спрямо значимостта на извършваната от тях
работа при приложени организационни и технически противопожарни мерки.
7. MЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Meтодологията на изследването обхваща:
А) Метод на анализ. С този метод се решават задачите:
- съответствието на съоръженията и системите за защита с изискванията за
експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера.
- причините за възникване на пожари в условията на бита, производствените и
обществените места.
- организационните и технически мероприятия за повишаване ефективността при
обследване на обекти при пожари и експлозии.
Б) Метод на сравнителна оценка. С метода на сравнение се определя:
- съответствието на изискванията за пожарна безопасност и характеристиките на
системите за защита, управление и регулиране при експлоатация;
- съответствие с оценяване на пожарна безопасност за типични случаи:
„Осигуряване качеството на продукта”; „Вътрешен производствен контрол” и др.
В) Метод на моделиране. Разработени са: методология за обследване на пожари и
експлозии, в съответствие с което са разработени адекватни модели.
- методични основи на действията за безопасна евакуация на хора и материални
ценности при пожари;
- методични основи на разследване на палежи и провеждане на следствени
процедури.
Г) Метод на анкетирането. Прилага се с цел:
- установяване осигуряването на пожарната безопасност на работното място;
- определяне ефективността на обследването на обекти при пожар и експлозия;
- установяване
удовлетвореността на работещите и съответствието между
изискванията на работещите и отношението на възложителя спрямо значимостта на
извършваната от тях работа при приложени организационни и технически мерки за
пожарна безопасност.
8. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОБЛЕМНИЯ ОБХВАТ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ
ТРУД.
Ограниченията на проблемния обхват в изследването се определят от:
- местоположението на обекта, в който възниква и се развива пожара: битовите
условия, промишлено работно място, административни условия и др.
- средата, в която възниква и се развива пожарът: взривоопасна и невзривоопасна.
- териториален характер на обекта, в който възниква и се развива пожара.
Направеното проучване обхваща фирми в Република Турция със сходни
инфраструктури, производствени среди и капацитети. Анкетираните работници и
служители са от фирми в Истанбул, Измит, Коджаели и Сакария, имащи: брой работници
(от 20 до 49) и (от 50 до 249); продължителност на съществуване на фирмата: над 15 г. и
(от 5 до 10г.) - въведена и предстоящо въвеждане на Система за управление на БУТ.
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I I. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Дисертацията съдържа 132 страници и се състои от увод, 5 глави, 40 фигури и
фотографии, 16 таблици, списък на публикациите по дисертационния труд, списък на
литературните източници, включващи 72 заглавия на турски, aнглийски и интернет
източници.
III. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
УВОД
За да се предотврати и намали загубата на човешки живот и имуществени вреди от
пожари, е необходимо елиминиране на рисковете, които могат да причинят пожар.
Прилагането на мерки за пожарна безопасност е по-евтино, отколкото гасенето на пожара.
За ограничаване на пожара приоритетно е използването на пожаробезопасни продукти и
материали. Те трябва да имат най-малко вредно въздействие върху работника на работното
място, в ежедневието му и върху околната среда. Индустриите, произвеждащи и
използващи химикали, като източник на този риск, трябва да носят отговорност за това
продуктите им да отговарят на най-високите стандарти за безопасност.
Създаването на организационни условия се отнася до въвеждането на технологии за
превенция на аварии и свързаните с тях пожари. Необходима е “Система за управление“,
която включва регионално сътрудничество, технология за превенция на загуба на сигурност
с цел предотвратяване на аварии.
Изследванията като цяло са насочени към формиране на национална политика в
областта на пожарите и експлозиите. Всички индустриални организации имат отговорност
за създаване на план за действие при аварии. Р.Турция е една от страните, в които
наредбите за противопожарна защита, законите за защита на населението от пожари и
бедствия и стандартите за пожарна безопасност, са недостатъчни.
Необходимото обследване на обектите при пожари и експлозии, с цел
ограничаването им, изисква комплексни действия, включващи: проучване рисковете за
възникване и разпространение на пожара, разработване на вътрешни правила по пожарна
безопасност и провеждане контрол върху тях, отстраняване причините и условията за
възникване и разпространение на пожара, създаване условия за безопасна евакуация на
хора и материални ценности, създаване условия за успешно пожарогасене, провеждане
обучение по пожарна безопасност, провеждане на комплексни проверки на обектите,
инженерингови решения за пожарообезопасяване.
Всички посочени действия и ефективното им провеждане определят същността на
обследването, което е основна цел на разработваната дисертация.
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ГЛАВА 1
СЪСТОЯНИЕ И АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА
ОБСЛЕДВАНЕ НА ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИИ .

ПРИ

Задачи за решение: да се определят характеристиките на възможно случващите се
пожари,експлозии и палежи; да се представят основните действия, свързани с тяхното
обследване и разследване.
1.1. Пожар. Основни положения.
Пожарът е неконтролирано горене, възникнало не по волята на човека или по зла
умисъл, продължаващо докато не настъпи условие за самопрекратяване; не изгорят всички
горими материали; не бъдат взети активни мерки за потушаването му.
Пожарът е възможно да се появи в различни места: сгради, промишлени
съоръжения, горски площи и др. При класифицирането на пожарите по класове, според
турските и световни стандарти, се вземат предвид запалимите вещества.
1.1.1. Причини за възникване на пожари. Най - разпространените причини са:
- нарушаване на правилата за пожарна и аварийна безопасност и на изискванията на
действащите нормативни документи.
- неправилна работа с открит огън или уреди и оборудване,отделящи топлина.
- проявени взривове или палежи.
Практиката показва,че най-често срещаните източници на запалване са: к. с., висока
температура на тоководещи части, високи преходни съпротивления в ел. мрежа, дъги и
искри от ел. произход, ниско енергийни източници на топлина при наличие на искри,
нагряване при триене, топлинно действие от химични реакции на техническо оборудване,
действие на открит пламък от различни източници.
1.1.2 Видове горене. Етапи на горене
* Начална фаза (опасност огнен “език“) Flameover. В средата има достатъчно О2 и
недостатъчно топлина. Под въздействието на температурата и при подходящо количество
кислород веществата горят под формата на „огнен“ език. Развитието на пожара във времето
е посочено на фиг.1.1.

начална фаза
изглед след 20сек
изглед след 30 сек
фиг.1.1. Етапи на развитие на пожара.
* Балансиращ процес (риск от внезапно запалване на вещи) Flashover.
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В балансиращата фаза на пожара, става пълно изгаряне. Температурата нараства
бързо и пожарът продължава. Всички вещества се запалват и участват в огъня. Това е фаза
на пълно развитие на пожара.
* Процес на топлодимене (риск от експлозия при пожар) Backdraft
Това е последният етап от горенето, когато кислородът е под границата от 13%.
При отваряне изведнъж на врата или прозорец, при навлизане на O2 отвън, с backdraft
(отскок) се получават внезапни експлозии. По този начин горенето про- дължава отново.
Този процес е опасен за намесващите се лица или пожарникари.
1.1.3. Гасене на пожари.
Гасенето на пожари е комплекс от последователно или едновременно провеждани
действия, изразяващи се в предвижване на противопожарните сили до огнището на пожара,
разпознаване на пожара и оценка на обстановката, спасяване на пострадалите хора и
застрашени материални ценности и евакуация на безопасни места.
1.2. Експлозия. Общи положения.
Експлозия: събитие, характеризиращо се с внезапна промяна скоростта
на
въздушния поток, поради високо налягане, топлинен удар или триене. При експлозиите се
получават големи взривове, причинени главно от взривни вещества.
Взривът е механизъм на ударна вълна с бързо разпространяващ се огън. Характерно за
експлозията е да развива се за много кратък период от време, да отделя газове под налягане
с висока температура, да изхвърля искрящи частици наоколо, да изгаря много бързо и да
отделя силен шум и придава ефект на шок.
1.2.1 Взривни вещества. Видове.
Взривните вещества се характеризират с мигновено влизане в реакция, отделяне на
газ, топлина, светлина, превръщане на веществата в газ, разрушаване на обкръжаващата
среда под формата на (въздушен) поток с голям удар. Мигновената реакция води до триене,
удар, електрически или механични ефект. В основната структура на взривните вещества се
намират химични съединения.
1.2.2. Общи причини за поява на пожар и експлозия
Мястото на пожар е твърде сложно и е най-трудното място за извършване на
разследване. Особено, ако се подозира палеж, се изисква многостранно разследване и
събирането на доказателства.
За установяване мястото на пожара трябва да се имат пред вид правилата:
- мястото, където щетите са най-големи е секцията, където е избухнал пожарът.
- мострите с тежки изгаряния се намират над вратите и прозорците.
- чиста мостра на горене намаляват към началната точка на пожара.
1.3 Палеж.
Палежът има следната най-обща характеристика: протича бързо и се възприема от
множество лица, причинява значителни материални щети, следите са силно увредени или
унищожени, значително противодействие на извършителя.
Обстоятелства на възникване на палежа могат да бъдат свързани с обекта на палежа, с
обективната страна на палежа, с извършителя на деянието и с последиците.
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1.4.
Обследване на пожар и експлозия (обследване: проверка, ревизия,
инспектиране), (изследване: издирване, търсене, изучаване).
Обследването на пожарите и експлозиии е комплекс от действия, включващи
инспекция, проучване, анализ и прилагане на мерки за пожарната безопасност в даден
обект с цел постигане на устойчивост при експлоатацията му. Обикновено едно обследване
се осъществява, за да се потърсят подходи за намаляване на входящите възможности за
пожар и взрив в обекта, без да има негативен резултат върху изхода. За постигане на
ефективност се цели приоритетизиране на прилагането на мероприятията според найголемите и най-малките по отношение
цената на възможности за ПОЖАРНА
БЕЗОПАСНОСТ. Страните, участващи в процеса на обследването - собственици,
работници и контролиращи, трябва да осигурят достъп до схеми за ефективни и
висококачествени обследвания, които да се осъществяват по независим начин, за всички
крайни потребители.
Противопожарното обследване на обекти е комплекс от действия, обхващащи
проучване на потенциалните рискове за възникване и разпространение на пожари;
изготвяне на оценка за противопожарната осигуреност; разработване на вътрешни правила
в съответствие с действащите нормативни актове по пожарна безопасност и осъществяване
на контрол за спазването им; отстраняване причините и условията за възникване и
разпространение на пожари; създаване на условия за безопасна евакуация (планове за
евакуация) на хора и материални ценности при пожари и експлозии.
1.5. Разследване
По своята същност разследването е логическо доказване, със средствата на закона,
на обстоятелствата и авторството за извършено престъпление.
Задачи на разследването на палежа.Трябва да се определят: обстоятелствaта на
палежа, условията на възникване на пожара, свързаност на пожара, длъжностното лице,
свързано с пожара, размер на причинените вреди.
1.5.1. Следствени версии
Първоначалните следствени версии се определят в зависимост от задачите на
разследването. Във връзка с тях се извършва оглед на местопроизшествието. Той е:
а) Статичен оглед. Той установява връзката и взаимо разположението на обектите, а
по следите от пожара реша важни въпроси. Типичните изменения при пожар са
обгарянията, овъгляванията, специфичното оцветяване, стопяването или пропукването на
стъклени предмети. Поотделно и в съвкупност посочените признаци помагат да се изяснят
различни обстоятелства. За откриването на огнището на пожара типичен признак е
огнищният конус - следи от възходящ поток на дима и пламъка във вид на триъгълник,
чийто връх е обърнат към огнището на пожара.
б) Динамичен оглед.Той позволява да се открият следи и доказателства: обгаряния
върху пода,части от запалителни устройства,което не може да стане чрез статичния оглед.
Динамичният оглед позволява окончателно да се определят обхватът и степента на
изгарянията и да се направят някои изводи за територията на пожара,
1.5.2. Експертизи.
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Целта е да се събере информация за обектите на палежа, за условията, при които е
извършвана производствената и др. дейност; за правата и задълженията на съответните
длъжностни лица и техническото състояние на съоръженията и инсталациите.
Съобразно предмета на дейност експертизите биват: пожаро - технически, съдебно медицински, съдебно - химичеки, криминалистични, стокови и др.
Изводи
Върху основата на процесите при горене са анализирани основните характеристики
на възможно развиващите се пожари, експлозии и палежи.
Анализирани са причините за възникване на пожари, свързани с действие на открит
пламък от различни източници. Представени са видовете етапи на горене и характерните
фази на гасене на пожари.
Анализирани са палежите и обстоятелства за възникването им. Представени са
обхвата и необходимостта на решаваните проблеми при обследване на пожари и експлозии
по независим начин, за всички крайни потребители. Противопожарното обследване на
обекти е оценено като необходимост от комплекс от организационни и технически
мероприятия.
Анализирани са действията при разследване на палежи с цел решаване на свързаните
с тях задачи. Представени са възможните следствени версии и типичните ситуации.
Изяснени са целите и изпълняваните задачи при експертизите.
Независимо от това не са решени:
1. Във връзка с оценката за пожарна безопасност на обектите отсъства:
- формулиране на минималните изисквания за осигуряване на безопасност на
работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера;
- определяне на съществените изисквания и оценяване съответствието на
съоръжения и системите за защита, предназначени за експлоатация в експлозивна среда.
2. По отношение на отстраняване на причините и условията за възникване и
разпространение на пожари, липсва анализ на причините и условията, при които възникват
възможните пожари в бита, производствените и обществени места.
3. При създаване на условия за безопасна евакуация при пожари и експлозии и за
пожарогасене, отсъства анализ на поведението на хората при евакуация, както и методични
основи за план за евакуация, свързан с ефективността при осигуряване на пожарна
безопасност.
4. Във връзка с безопасните условия в предприятия при борба с възможни пожари и
взривове не са решени задачи, отнасящи се до разработване методична основа за създаване
организация за борба с пожари и експлозии .
5. За по голяма ефективност при обследването на пожари и експлозии не са
представени и не са анализирани ефективни действия, отнасящи се до потенциалните
рискове за възникването, разпространението и отстраняването им, оценка на пожарната и
аварийна дейност, вътрешни правила за пожарна безопасност и контрол за спазването им.
6. Отсъстват методични насоки за по-общо провеждане на разследването за
възникване на палежи и последствията от тях.

12

7. Отсъстват резултати от провеждане на изследвания и анализи на причините за
случаи на пожари в Р.Турция, както и от провеждане на анкети и анализ на резултатите от
нея за случаи на ефективно обследване на пожари.

ГЛАВА 2: ПРОТИВОПОЖАРНО ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТИ
В настоящата глава е необходимо да се решат следните задачи:
1. Да се определят минималните изисквания за осигуряване на пожаро- и
взривобезопасност и се представят съществените изисквания за оценяване съответствието
на съоръженията и системите за противопожарна защита, предназначени за експлоатация в
потенциално експлозивна атмосфера.
2.1. Основи на обследване на пожари и експлозиви
Oбследването на пожари и експлозии е съвкупност от действия, изискващи
системен подход за решение на свързаните с тях проблеми: възникване, ограничаване и
гасене. Техният модел е представен на фиг.2.1.

о
Фиг.2.1. Модел на дейности за обследване на пожари
В научен аспект, подходът за решаване на проблемите в дисертацията обръща
внимание на определянето и анализът на риска от пожарите. Неговият модел е даден на
фиг.2.2. Той има два аспекта: вероятност за възникване (възпламеняване) и щети (резултат
от пожара).
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Фиг.2.2. Модел на изследване на пожари
2.1.1. Фактори, оказващи влияние на пожарната опасност
Пожарната опасност, като потенциален риск за пожар на дадена територия, се влияе
от две основни групи фактори: природни и антропогенни.
Основна роля за възникване на пожари имат антропогенните фактори. Тъй като в
Р.Турция възникването на пожари „от човешката намеса“ е преобладаваща причина спрямо
всички останали, влиянието на антропогенните фактори при съставяне на модела на
обследване на фиг.2.1 и на модела на изследване на фиг.2.2 има определяща роля за
прогнозиране.
2.1.2. Проучване потенциалните рискове за възникване и разпространението на
пожара.
Оценката на потенциалните рискове за възникване и разпространение на пожара се
основава на модел за развитието му в помещение или сграда по следните показатели:
- механична якост и устойчивост при развитие на пожар по вид и времетраене в
сградата при повишени и високи температури;
- разпространение на дима и огъня в сградата и към съседни сгради;
- евакуация на обитателите и безопасна работа на спасителните екипи.
При моделиране на реален пожар трябва да се съблюдават нормативните изисквания
за допустими площи, огнеустойчивост на ограждащите и разделителни стени (R,E,I) за
ограничаване разпространението на огъня в сградата и извън нея.
2.1.3 Модели за оценка на риска (ОР) за пожар.
Рискът за пожар е вероятност, чиито причина могат да бъдат материали, оборудване и
методи на работа. Приложените модели за него могат да бъдат:
вероятностен,
детерминирано - вероятностен и детерминиран.
2.1.4. Методи за анализ на риска от големи аварии.
Основна цел на анализа на риска от пожари е намаляване на вероятността за
протичане на дадена авария и пожар и свързаните с тях човешки жертви, икономически
загуби и увреждане на околната среда. Чрез него се определят причинните взаимовръзки
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между изходните аварийни събития, отнасящи се към откази на оборудването и грешки на
персонала и последствията от тях.
Действащи процедури, прилагани към методите за идентифициране на опасностите,
могат да бъдат: Метод „HAZOP“, Метод "Дърво на отказите", Метод "Дърво на
събитията".
2.2. Идентифициране на възможни причини за пожари и взривове при аварии.
Получаването, съхраняването и експедирането на запалими и силно запалими
продукти в една фирма крие риск от пожари и взривове, поради ниската пламна
температура и ниската долна концентрационна граница на възпламеняване, висока
температура на пламъка при горене, високия коефициент на обемно разширение, високото
относително тегло на парите и способността им от натрупване в слабо проветриви
пространства.
Потенциалните опасности могат да се обединят в следните групи:
1. Нарушаване на целостта или пълно разрушаване на оборудването.
2. Разливи на опасни продукти в ограничени количества.
3. Пожари и взривове в съоръженията.
Получаваните крайни събития са:
1. Пожари: пожар в реакционен съд; пожар в резервоар със запалими продукти; пожар в
обваловка на резервоар; пожар от разлив.
2. Експлозии: експлозия в реакционен съд; експлозия на резервоар;експлозия на парогазов
облак;
3. Разливане.
4. Големи аварии със силно въздействие върху околната среда.
2.2.1. Детайлен анализ за вида на аварията и нейния обхват при възмож- ни нейни
сценарии посредством модели на разпространение.
Обхватът на последиците от авариите е мярка за тяхната значимост, независимо от
вероятностите за тяхното възникване. За неговото изразяване е подходящо да се определят
разстоянията, на които дадена физична величина, описваща последицата, достига за
определен период на"експониране" прагова стойност,съответстваща на началото на
нежелания резултат. С помощта на математични модели в зависимост от условията на
горящата маса, скоростта на изпарение на опасните материали и др. се определят
разстоянията от източника, на които при възникване на аварията със съответна вероятност
се достигат опасните стойности на топлинна радиация и свръхналягане - фиг.2.5.
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Фиг.2.5. Проекция на парен облак с опасност за токсично въздействие.
2.2.2 Приоритизиране на риска от пожари при големи промишлени аварии
2.2.2а Определяне на приоритетни пожарни рискове.
Във връзка с определяне на приоритетните пожарни рискове, е необходимо да се
решат следните задачи: класификация на типове дейности и материално- производствените
запаси, пресмятане на последиците от пожари, пресмятане на вероятностите, стационарни
инсталации, транспортиране, пресмятане на риска за обществото, приотизиране на
рисковете.
При класификация на типовете дейности и материално производствени запаси се
извършват действия, свързани с определяне границите на разглежданата територия,
събиране информация за всички опасни дейности, осъществявани
върху нея,
класифициране на дейностите по видове, изключване от класификационната схема на
опасните дейности, които не вредят пряко на населението, преценяване запасите от опасни
вещества и разположението на обектите.
2.2.3. Определяне на последиците за хора от евентуални големи аварии
Пресмятането на последиците трябва да бъде за най-тежкия случай. Ситуацията в този
случай зависи от посоката на вятъра (зони на въздействие ІІ и ІІІ) – фиг.2.6, фиг.2.7 и може
да се установи при сравнение с действителните статистически данни за населението в
района, където (в зависимост от посоката на вятъра) може да се окаже зоната на
въздействие.

Фиг. 2.6. Зона на въздействие при производствени аварии
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Фиг. 2.7.
2.3. Безопасни условия на труд в потенциално експлозивна атмосфера.
2.3.1. Задължения на работодателя
Работодателят предприема всички необходими мерки за осигуряване на безопасността
на работещите, изложени на потенциален риск от експлозивна атмосфера, като извършва
оценка на специфичните рискове, отчитайки следните аспекти:
- вероятност за възникване на експлозивна атмосфера и нейната устойчивост;
- вероятност за наличие на източници на запалване, включително електростатични заряди,
които да се активират и задействат;
- работно оборудване и инсталации, използвани вещества, технологични процеси и техните
възможни взаимодействия;
- обхват на очакваните последици.
В съответствие с основните принципи за оценка на риска, работодателят трябва да
предприеме мерки за безопасна работна среда и подходящ контрол по време на работа.
2.3.2. Разработване на правила за предпазване от експлозии.
Разработването, утвърждаването и поддържането на актуализирани правила за
предпазване от експлозия се извършва едновременно с оценката на специфичните рискове
от поражение при експлозивна атмосфера. Правилата за предпазване от експлозия трябва
да показват че: рисковете от експлозия са установени и оценени и са предвидени
съответните мерки за безопасност.
2.3.3. Безопасни условия във фирмата при борба с възможни пожари и експлозии.
Гасенето на пожар е комплекс от мероприятия за изучаване на обстановката, спасяване
на хората, прекратяване на горенето, отстраняване на дима от помещенията и понижаване
на развилите се високи температури. За тези действия са необходими аварийни планове -
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плановете за действие на ръководния състав от фирмата при възможните типични
аварийни ситуации:
- плановете на общото разположение на производствените помещения,
- планът за разположение на постовете за управление,
-пожарният план, включващ : план на производствените
отсеци, оградени от
огнеустойчиви конструкции от клас „ А”и от огнезадържащи конструкции от клас „ Б” ,
- схема на системите за пожарна сигнализация и откриване на огън,
-схема на системите за пожарогасене с означаване пускови устройства и местоположение
на охраняваните помещения,
-схеми на начините на достъп в различните отсеци и схеми с означени пътища за
евакуация коридори и врати,
-схеми на системата за вентилация вкл. разположението на клапите и опознавателните
номера на вентилаторите, обслужващи всяко помещение,
-оперативни планове (ОП) за пожарогасене, съдържащи основните пожаро- технически
данни за отделните производствени помещения. Те са особено полезни, тъй като
съкращават времето за проучване на авариралите помещения и дават възможност за повече
внимание на разузнаването на самия пожар.
2.3.3б. Структуриране на план за борба с възможни пожари и експлозии.
Разработва се на основание минималните изисквания за БУТ на работните места при
използване на работно оборудване - фиг.2.8. Структуриран е в 55 части. Определящо място
в плана за борба с възможните пожари и взривове имат: оперативната част и описанието на
възможните аварии.

Фиг.2.8. План за борба с пожари и взривове
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2.3.4 Оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита с изискванията за
експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера.
Съществените изисквания и оценяването на съответствието се прилагат за:
- съоръженията и системите за защита, предназначени за експлоатация в потенциално
експлозивна атмосфера;
- защитните, управляващите и регулиращите устройства, предназначени за експлоатация
извън потенциално експлозивна атмосфера, които са необходими или допринасят за
безопасната работа на съоръженията;
- компонентите за вграждане в съоръженията и системите за защита;
- превозните средства, използвани в потенциално експлозивна атмосфера.
Декларирането за съответствие трябва да съдържа: описание на съоръжежението или
системата за защита, приложимите изисквания, на които отговарят, идентификация на
лицето за оценяване на съответствието и номера на сертификата за изследване на типа,
стандартите, с които се въвеждат хармонизираните европейски стандарти.
2.3.4б. Изисквания към съоръженията и системите за защита.
Производителят трябва да приложи мерки, чрез които :
- при възможност да се предотврати възникването на експлозивна атмосфера, причинена от
съоръженията или системите за защита;
- да се предотврати възпламеняването на експлозивната атмосфера, като се вземе предвид
източникът на запалване - електрически или неелектрически;
- в случай на експлозия, застрашаваща хора, домашни животни или вещи, тя да бъде
спряна и да се ограничат пламъците и налягането до без опасно ниво.
Съоръженията и системите за защита трябва да се проектират така, че:
-да няма потенциални източници на запалване: искри, пламъци, ел. разряди,
високи повърхностни температури, звукова енергия, оптическо лъчене и др.;
- да не се създават опасни разряди от статично електричество;
- да не се създават блуждаещи токове и утечка в съоръженията, които могат да доведат до
корозия, прегряване на повърхности или искри;
- да се предотврати прегряване от удар или триене, когато това е възможно.
Системите за защита трябва да се проектират и разположат така, че да
предотвратяват разпространението на експлозия чрез опасни верижни реакции или
повърхностни разряди, както и преминаването на първичните експлозии в детонации.
Системите за защита трябва да се проектират така, че:
- използваните материали да издържат на очакваното максимално налягане при експлозия,
както и на очаквания топлинен ефект на пламъка;
- да издържат на ударната вълна, която се получава при експлозия, без да се нарушава
целостта им;
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- приспособленията, свързани към тях, да издържат на очакваното максимално налягане
при експлозия, без да изгубват способността си да действат;
Оценяването на съответствието „Проверка на продукта”, „Съответствие с типа”,
„Осигуряване на качеството на продукта”, „Вътрешен производствен контрол” и др. се
извършва по установени процедури.
Изводи:
1. Представена е методология за обследване на пожари и експлозии, обхващаща
действия за: проучване потенциалните рискове за възникване и разпространение на
пожара, изготвяне оценка на риска; разработване на вътрешни правила по пожарна и
аварийна безопасност, отстраняване причините за възникване и разпространение,
създаване на условия за безопасна евакуация на хора и матерални ценности.
2. Предложено е проучването на потенциалните рискове за възникване и
разпространение на пожара да се извършва от позициите на „пожарен риск“ в
аспектите: вероятност за възпламеняване и получени щети. Идентифицирането на
възможните причини за пожари и взривове да бъде типизирано чрез: пожари в
реакционен съд, в резервоари със запалими продукти и в разлив; експлозии в
реакционен съд, резервоари и парогазови облаци; разливи; аварии със силно
въздействие върху околната среда.
3. Oценката за пожарна безопасност на обектите се предлага да се извършва:
- въз основа на вероятните рискове от възникване на експлозивна атмосфера;
наличие на източници на запалване; работно оборудване и инсталации; обхват на
очакваните последици.
- в съответствие с оценката за съответствие за пожарна безопасност на съоръженията
и системите за защита, управление и регулиране, предназначени за експлоатация в
потенциално експлозивна атмосфера.
- в съответствие с процедури за оценяване съответствието за пожарна безопасност за
типични случаи:„Проверка на единичен продукт”, „Осигуряване качеството на
продукта”, „Вътрешен производствен контрол” и др.
4. Организацията на борбата с пожари и взривове е представена като комплекс от
мероприятия, включващи изучаване на обстановката, спасяване на хората,
прекратяване на горенето, отстраняване дима от помещенията и понижаване на
развилите се в тях високи температури. Определена е решаващата роля на
плановете за пожарогасене, които да бъдат изградени от: оперативна част,
възможните аварии, профилактични мерки за предотвратяване на авариите,
задължения и взаимодействия на длъжностните лица за ликвидиране на авариите.
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ГЛАВА 3: ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ И
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА
ПОЖАРА
Решаваните задачи в тази глава са:
1. Да се анализират причините за възникване на пожари в условията на бита,
производствените и обществени места.
2. Да се разработят методични основи на:
- действия за безопасна евакуация на хора и материални ценности при пожари;
- действия за разследване на палежи и последствията от тях.
3.1. Разработване вътрешни правила за пожарна безопасност при експлоатация на
обекти.
3.1.1. Организация за разработване и спазване на вътрешни правила за пожарна
безопасност в обекти.
Организацията на пожарната безопасност в обекти обхваща: собствениците и
работещите на обектите, създаване на противопожарно досие: документация за правила,
норми, заповеди и др.
3.1.1а. Разработване и спазване на вътрешни правила за пожарна безопасност от
собствениците (ръководители на обекти). Те се отнасят до отговорностите за:
- осигуряване на изискващите се пожаротехнически средства, поддържане и обслужване на
пожароизвестителните системи (ПИС), пожарогасителните системи (ПГС), системите за
гласово уведомяване (СГУ), пожарните кранове и системите за управление на дим и
топлина на обектите;
- наличие на инструкции за начина на работа с инсталациите за пожарогасене или
охлаждане на резервоарите за ЛЗТ и ГТ и поставянето им на видно място;
- осигуряване на подходящо обучение и инструктаж по безопасност при работа ;
- разработване на планове за осигуряване на пожарна безопасност;
- поддържане в изправно състояние на аварийното, евакуационно и аварийно работно
осветление.
3.1.1б. Разработване и спазване на вътрешни правила за пожарна безопасност от
работещите на обекта. Те обхващат отговорностите за:
- проверка пожаробезопасното състояние на работното място,
- спазване правилата за пожарна безопасност и умения за работа с пожаротехническите
средства;
- познаване пожарната и експлозивната опасност на работните места в обекта,
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3.1.2. Организация за разработване и спазване на вътрешни правила за пожарна
безопасност при експлоатация на обектите.
Обхватът на правилата и нормите за пожарна безопасност на обектите е представен
на фиг.3.1.

Фиг.3.1. Правила и норми за осигуряване на ПБ на обектите.
3.1.3 Разработване и спазване на вътрешни правила при експлоатация на сгради,
помещения, съоръжения и пожаротехнически средства. Те обхващат дейности,
посочени на фиг.3.2.

Фиг.3.2. Правила и норми за осигуряване на ПБ при експлоатация на обекти.
3.2.Отстраняване причините и условията за възникване и разпространение на пожари
Проведените анализи доказват различни условия и причини, при които възникват
пожарите. В общ вид тяхното разнообразие е представено на фиг.3.3.

Фиг.3.3. Причини за възникване на пожари
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3.2.2. Пожари в битови условия
Изисканото поведение и превантивните
действия са насочени към:
проверка изключването на електрическите и газовите домакински и битови прибори, след
завършване работа с тях, наблюдаване на възможните източници на запалване и
премахване на лесно запалимите материали и предмети от тях на безопасно разстояние.
Пожари от електрически причини. За да бъдат предотвратени трябва:
- винаги да се използват стандартни електрически предпазители.
- да не се прокарват кабели и проводници под пътеки, килими и други подобни.
- да се слагат преносимите отоплителни уреди, електрическите печки, ютии и други
подобни уреди на безопасно разстояние от мебели, пердета, килими и др.
- претоварените удължителни шнурове (разклонители), скрити к. с., повредени лампи
и уреди с прекомерна мощност могат да причинят искра и да подпалят близките
лесно запалими предмети.
3.2.3. Пожари на работното място
Правилата за пожарна безопасност на работното място изискват:
- всички вътрешни врати да са изправни и да не са блокирани. Самозатварящите се
устройства да са изправни. Пожарозащитните врати се държат затворени;
- електрическата инсталация се проверява и тества периодически, като повредите се
поправят навременно;
- всички машини и оборудване редовно се проверяват и поправят;
- работната зона, в които се е извършила заваръчна дейност се проверява периодично
след приключването й;
- всички работници са подготвени и знаят правилата за действие с пожарогасители и
вътрешните противопожарни кранове.
3.2.4. Пожари на обществени места
Независимо от причините за пожара, необходими са правилни действия:
- при пожар незабавно да се напусне сградата, като се използва стълбищната клетка
или външни, стабилни стълби. Да се следват евакуационните знаци.
- през задимено пространство човек трябва да преминава като се придържа до
стените и се движи приведен - там концентрацията на опасните газове е по-малка.
- да се постави мокра кърпа на устата и носа, да се намокрят дрехите, да се покрият
откритите части на тялото с мокри кърпи.
- ако се запали част от облеклото, в никакъв случай не трябва да се тича, така
пламъкът ще се разпространи.
- ако пожарът е малък, може да се опита загасяването му с наличните пожарогасители,
вътрешен противопожарен кран или подръчни средства.
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3.3.Създаване условия за безопасна евакуация на хора и материални ценности при
пожари и аварии и за пожарогасене.
Евакуацията на хората е зависима от състоянието, в което те се намират в сградата
в момента на възникване на пожара. - фиг.3.6.

Фиг.3.6.
3.3.2. Съдържание на плановете за евакуация.
В методичен план е необходимо съдържанието на плановете за евакуация да
съдържат етапите, представени на фиг.3.7.

Фиг.3.7.Съдържание на плановете за евакуация.
3.3.2а. Описание на действията на персонала при евакуация.
Описателната част за отделните случаи на сгради от подкласове на функционална
пожарна опасност трябва да посочва: численост на персонала, конкретни задължения на
лицата, отговорни за евакуацията на обекта, действия при особени обстоятелства,
максимална численост на пребиваващите, численост на персонала на всеки етаж и
максимален брой на посетителите на всеки етаж, а при необходимост и във всяко
помещение.
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3.3.2б. Графичната част на плановете за евакуация. Тя трябва да осигурява ефективни
действия по отношение разбираемостта на графиките; адекватни реакции; бързина в
реагирането и др. Необходимо е да съдържа: графично изображение на ситуационния план;
последователност на действията за гледащия схемата за евакуация.
3.4. Анализ на пожарите в Република Турция.
В Република Турция може да се каже, че не е формирано социално съзнание относно
пожарната безопасност. Каквато и да е причината за възникването на пожар, е налице
невежество и нечувствителност към пожара като феномен.
3.4.1 Анализ на причините за пожари. Няма статистическа информация за
пожарите в Р.епублика Турция. Проведените изследвания на фиг.3.8 предствят диаграма
за средните % източници на пожари в Истанбул за периода (2011-2015)г. В табл. 3.3. са
конкретизирани източниците на пожар и са представени техните бройки.

фиг.3.8. Класификация на източниците на пожари в Истанбул за перода 2011 -2015г.
Табл.3.3
Източници на пожари[бр]
Цигари [бр]
Ел.контакти [бр]
Химическа реакция[бр]
Домакински ел.уреди[бр]
Деца, играещи с огън[бр]
Без надзор[бр]
Искрене [бр]
Прегряване[бр]
Не може да се определи [бр]
Пламък [бр]
Трансформатори [бр]
Общо [бр]
Други [бр]
Общо [бр]

2011г
13032
4771
1130
1543
1422
860
985
726
440
564
240
27724
731
28455
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2012г
12399
5012
1144
1242
1389
865
932
714
395
542
251
26897
584
27481

2013г
13010
5133
1298
1190
2097
1454
967
677
762
422
202
29225
505
29730

2014г
9168
5360
1134
1189
749
1340
903
961
830
351
267
24266
596
24862

2015г
10532
6364
1185
1245
1159
2058
1021
1107
956
328
286
28256
547
28803

При конкретизирaне мястото на източника на пожар се обръща внимание на
пожарите, предизвикан от топлината в електрически контакт, от топлината в ел.
съоръжения, предизвикан от искрене, предизвикан от присъствието на природен газ, в
резултат на реакция от химически вещества, от топлината на комините, предизвикан от
специфичните условия на технологичния процес.
Във връзка с възникване на пожари в производствена среда с прах е необходимо
анализът да се провежда при конкретни граници на кислородната концентрация и
конкретна граница на ниска взривоопасност. За да възникне прахова експлозия, трябва да
бъде генерирано искрене с достатъчно енергия.
Условията, необходими за прахова експлозия, са наличието на органични субстанции;
синтетични вещества; въглища, дървен прах, текстилни продукти; метали: алуминий, цинк,
магнезий и железен прах; достигане на минималните изисквания за концентрация (LEL) и
размери на праховите частици, достатъчен околен кислород. На фиг.3.11 са представени
елементите, определящи праховата експлозия. На фиг.3.12 е посочено процентното участие
на различните видове прахове в такава експлозия.

Фиг.3.11. Елементи за прахова експлозия. Фиг.3.12. Процентно участие на видовете прах
Основните констатации при извършените анализи на пожарите са:
- в областта на пожарите в страната като цяло не е дефинирана национална
политика.
- Р.Турция е една от редките страни, които нямат наредби за противопожарна
защита. Законите за защита на населението от пожари и стандартите за пожарна
безопасност трябва да бъдат разработвани съобразно вече създадените и използвани в
световен мащаб.
3.5. Инциденти с експлозии, настъпили в Истанбул. Такива са:
-Бомбено нападение, извършено на Зейтинбурну Истанбул;
-15.11.2013г. в Шишли, Истанбул;
-Експлозия в квартал „Гюзелюрт“ Истанбул ;
-Експлозия в съоръжение в Зейтинбурну Истанбул на 12.07.2014г..
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3.5.1 Методични основи за разследване на палежи
При разследването на палежа трябва се решат посочени на фиг.3.14 задачи.

Фиг.3.14. Задачи за разследване на палежи.
При разследването се извършват експертизи,чиято цел е да се събере информация за
обектите на палежа; за условията, при които е протичала производствената дейност; за
правата и задълженията на съответните длъжностни лица и техническото състояние на
съоръженията и инсталациите;
А) Методология за провеждане на разследването
Методологията е изградена на научна основа, която формира основата за
законосъобразни научни и инженерни процеси, в това число и разследването на пожари. То
преминава през етапите, посочени на фиг.3.16.

фиг.3.16. Етапи за провеждане на разследване на палежи.
Б) Следствени процедури.
Изградени са на научна основа и преминават през показаните етапи - фиг.3.17.

фиг.3.17. Етапи за провеждане на следствени процедури при палежи.
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3.5.2 Обобщен модел на първоначални и неотложни следствени действия
Анализираните задачи и етапи на разследването, както и следствените процедури,
представени в Гл.3 т.3.5.1, позволяват да се изгради обобщен модел на първоначалните
неотложни следствени действия - фиг.3.18.

Фиг.3.18. Обобщен модел на първоначални неотложни следствени действия
ИЗВОДИ:
1. Предложена е и е анализирана организация за разработване на вътрешни правила за
пожарна безопасност при експлоатация на обектите, обхващащи: сгради и
съоръжения, технологически процеси, оборудване и товарно - разтоварни работи,
извършване на огневи работи при заварки, поддръжката на технически инсталации
и др.
2. Анализирани са причините и условията за възникване и разпространение на пожари,
като вниманието е акцентирано за случаи при битови условия, производствени и
обществени места. Представени са случаи на често случващи се пожари от
електрическа инсталация, отоплителни уреди, електроуреди, цигари при пушене,
използване на свещи с открит пламък и др.
3. Представени са методични основи на действията за безопасна евакуация на хора и
материални ценности при пожари и аварии и за пожарогасене.
4. Предложен е обобщен модел на първоначалните и неотложни следствени действия и
задачи за разследване на палежи, на етапите на разследване и на следствените
процедури.
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ГЛАВА 4. : МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА ПРИ ОБСЛЕДВАНЕ
НА ОБЕКТИТЕ ПРИ ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИИ.
В тази глава се решава задачата за разработване на комплекс от мероприятия за
повишаване ефективността при обследване на обекти при пожари и експлозии, включващи:
ограничаване потенциалните рискове при възникване и разпространение на пожари,
ефективност през етапите на оценка на риска, ефективна пожарогасителна дейност,
ефективност на професионалната квалификация на обучаващите; извършване на държавен
ПП контрол.
Ефективността при обследването на обекти при пожари и експлозии e ефективността
на дейностите, свързани с неговия модел - фиг.2.1.
4.1.Ефективност на обследването чрез ограничаване потенциалните рискове за
възникване и разпространение на пожари. Тя се постига с посочени мерки:
4.1.1. Прилагане система за регистриране и контрол изключването на ел.
захранването след приключване на работното време.
4.1.2. Контрол на наличието и изправността на носимите и возимите пожарогасители.
Необходим е системен и взискателен контрол, който обхваща: вида на пожарогасителя,
помещението, в което е монтиран и накрая заключение за изправност или неизправност на
съоръжението.
4.1.3.Обозначаване на пожарните хидранти и пожарните водоеми с постоянни знаци и
сигнали за пожарна безопасност, изисквания за определени характеристики и условия за
използване.
4.1.4.Обозначаване входове на помещенията в обекти от подкласове на функционална
пожарна опасност: знаци за „Категория по пожарна опасност “, „Място от група „Повишена
пожарна опасност”, „Място от група „Експлозивна опасност”. Размерите и фотометричните
черти на знаците за обозначаване по пожарна опас ност на помещенията се избират така, че
знаците да се виждат, да се разбират лесно и да са трайни във времето.
4.1.5 Извършване на огневи работи на временни места. Оценката на потенциалните
рискове за възникване на пожари и експлозиви при извършване на огневите работи,
необходима за ефективното обследването, трябва да се определи и да документира
следните факти: място на огневите работи; време на огневите работи; издаване на акта за
извършване на огневи работи; ръководител на огневите работи; регистрирал акта.
За да се оценят потенциалните рискове от възникване на пожари и експлозии, е
необходимо да се определи експлозивната опасност на средата чрез вземане на проба и
анализ на въздуха.
4.1.6 Изпълнение на изисквания за определени защитни разстояния. Потенциален е
рискът за възникване на пожари и експлозиви от лесно запалими газове и течности. Трябва
да се спазват минимални разстояния за разположение до сгради с плътни стени, на
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разстояние до края на автомобилното платно и автомагистрали; на разстояние до
бензиноколонки, газоколонки, резервоари и др.
4.1.7. Разработване на система за ранно предизвестяване на пожари
Действията за ранно предопределяне на пожари, особено тези, които се развиват на
голяма площ са високо ефективни, тъй като чрез тях се предотвратяват значими загуби и
тежки последствия.
Подходящо е, пожарната опасност да се определя на основата на наземни
метеорологични изменения на температурата и влажността на въздуха.
За широко мащабните (горски и полски) пожари причините за възникване могат да бъдат
различни - фиг.4.2.

Фиг.4.2. Причини за възникване на мащабни (горски и полски) пожари.
Методологични оценки за риска от пожари.Методологията се основава на:
*Оперативна оценка на овлажнението на растителната покривка;*Диагноза на засушаване
и суша;*Синоптичен анализ на атмосферните условия при суша и предпожарни условия;
*Краткосрочна/ средносрочна прогноза на времето;
*Оценка на риска от растителни пожари –разработване на регионални количествени критерии и индекси; *Детекция и мониторинг на пожари в реално време.
За оценка на степента на риска в пожароопасни условия могат да се използват
метеорологична спътникова информация, като се прилага: детекция на термичните
аномалии, оценка на валежите и тяхната интензивност, както и контрол на температурата
на земната повърхност.
Скала за риск от полски пожари
Скалата се основава на дефицита на почвена влажност, формиран от дисбаланс
между притока на влага чрез валежите и разхода чрез съхнене.
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Фиг.4.4. Скала за риск от полски пожари
4.2. Ефективно обследоване на обекти през етапите на оценка на риска от пожари и
експлозии.
Действията за оценка на риска (ОР) са представена на фиг.4.6. За всяко от тях се
посочва какво да се изпълни, за да бъде то ефективно.

Фиг.4.6. Етапи за оценка на риска от пожари и експлозии.
Стъпка 1: Набелязване на опасностите и застрашените лица от пожари.
Обръща се внимание на дългосрочните опасности. За всяка опасност от пожар е
необходимо да се знае кои групи хора могат да бъдат наранени, как тези хора
взаимодействат с опасностите. Специално внимание се обръща на тези групи от хора, които
могат да бъдат изложени на повишен риск, например работници с увреждания, възрастни
работници, необучен или неопитен персонал.
Стъпка 2: Оценка и определяне на приоритети при рисковете от пожар
За целта е необходимо да се определят: степента на вероятност, потенциалната
сериозност на увреждането от пожар, броя на работниците, изложени на тази опасност,
работни места, където рисковете са определени и където съществуват налични средства за
контрол на пожар. и др.
Стъпка 3: Решение за предприемане на превантивни действия.
За да бъдат ефективни предприетите превантивни действия, е необходимо да се
определят възможностите за отстраняване на риска от пожари, контрол на риска,
адаптиране към техническия напредък и основно прилагане на организационни и
колективни мероприятия за безопасност.
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Стъпка 4: Предприемане на действия.
Ефективното им изпълнение изисква прилагане на превантивни и защитни мерки,
определяне на лицата, които осъществяват мерките, крайните срокове за изпълнение, както
и средствата, предвидени за прилагане на мерките.
Стъпка 5: Контрол и преглед
За да бъдат ефективни прилаганите превантивни мерки, е необходимо те да се
контролират и да се актуализират. Тяхната оценка следва да се преразглежда и редактира
при промени в организацията, в резултат на инциденти, в случаите, в които предприетите
мерки са недостатъчни. Отговорност за прилаганите превантивни мерки при обследването
на обекти през етапите на оценка имат както работодателите, така и работниците.
4.3. Ефективно обследване на обекти при пожар чрез оценка на противопожарната
безопасност чрез проверка и документиране на съответствието с изискванията на
правилата и нормите за пожарна безопасност се представя чрез регистриран документ „сертификат“. Проверките за съответствие обхващат: организация на пожарна безопасност
в обекта, създаване на условия за успешна евакуация и успешно пожарогасене при пожар,
инсталация за известяване и гасене на пожари, състояние на технологичния процес и
оборудване, състояние на строителните конструкции и строителните конструктивни
елементи, вътрешна планировка на обекта, генерален план и състояние на територията на
обекта, както и състоянието на безопасността на инсталациите.
4.4. Ефективност при извършване на пожарогасителна дейност
Пожарогасителната дейност е комплекс от мероприятия, които определят
своевременното гасене и ограничаване на пожара и е една от основните предпоставки за
постигане на по-ефективни действия при обследването на пожари и експлозии в обекти.
4.4.1.Пожарогасителна дейност. Изискванията за нейното изпълнение са :
- издаване и отнемане на разрешения за пожарогасене по установен ред;
- установяване на необходимата професионална квалификация;
- наличност от минимум технически средства и личен състав.
За да бъде ефективна тази дейност, тя трябва да изпълнява следните условия, а именно
незабавно изпращане на сили и средства при съобщение за пожар, спасяване на хора и
имущество, разработване на планове за гасене на пожари и ограничаване и ликвидирането
им.
4.4.2 Интегриран подход с комбинирано взаимодействие от система за ранна детекция,
сигнализация и система за пожарогасене
Интегрираният подход с комбинирано взаимодействие е съвременно ефективно
решение, базирано на методите за активна и пасивна защита.
Подходящото техническо решение е съчетание от аспираторна пожароизвестителна
система за ранно откриване на пожара и гасителна система, използваща чисти газови агенти
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FM- 200, FE-13, Novec 1230 или инертни газове азот и аргон. Аспираторната система
допълва гасителната и по този начин се осигурява възможно най-висока степен на защита.
А). Аспираторна пожароизвестителна системи е активна система за детекция на дим,
която предлага възможно най-ранно предупреждение за потенциален пожар. Тя се
характеризира с изключително широк обхват на чувствителност, благодарение на което се
откриват дима и продуктите, когато те са в много ниска концентрация. Тя е много прецизно
калибрирана система в сравнение със стандартните системи за детекция на дим.
Б). Гасителна система. Тя функционира в затворени пространства, където локализирането
и потушаването на пожара става бързо, чисто и безопасно. Принципът на действие се
състои в това, че след известяване за пожар и евакуация гасителната система се задейства и
изпуснатият газов агент спира горенето в рамките на секунди. Характеристиките на
газовите пожарогасителни системи са изключително ефективни. Газовите пожарогасителни
системи потушават пожара в началния му стадии още преди разрастването му. Те имат
висока стойност на параметъра продължителност на защита и сигурно потушаване на
пожара, като използваните гасителни агенти са безвредни за хората, околната среда и
оборудването.
4.4.3. Извършване на ефективни действия при възникване и ограничаване на
пожар в производствени и спомагателни помещения.
За осигуряване безопасни действия при възникване и ограничаване на пожар в
производствени и спомагателни помещения, е необходима ефективна организация на
действията на ръководния състав и на персонала. За тях трябва да се регламентират
отговорностите с цел постигане на ефективна пожарна безопасност.
Необходимо е да бъдат формулирани и взискателно спазвани минимални изисквания
за безопасни условия на труд на работните места, както и действия при възникване и
ограничаване на пожари и експлозии. Те трябва да бъдат обхванати във вътрешни
нормативни правилвици. В тях решаваща роля изпълняват длъжностните лица.
Действията при възникване на пожар са посочени на фиг.4.8:

Фиг.4.8. Действия при възникване на пожар

33

4.5. Ефективност на професионалната квалификация, техническите средства и
личния състав, осъществяващ пожарогасителна дейност. Курсовете за подготовка се
провеждат в акредитирани висши училища или в центрове за професионална подготовка.
Необходимият брой противопожарни автомобили и личен състав за пожарогасителна
дейност се определят съобразно спецификата на инфраструктурата и степента на пожарна
опасност на обекта. Те се оборудват с екипировка и лични предпазни средства съгласно
определени изисквания.
4.6. Ефективен държавен противопожарен контрол
Провеждането на системен и всеобхватен контрол на условията за пожарна безопасност
и установяване съответствията им с нормативните изисквания е предпоставка за постигане
ефективни действия при обследване на пожари и експлозии в обектите. Такъв контрол се
извършва на Държавно ниво: Държавен противопожарен контрол (ДПК), който включва
проверки, подчинени на единна методика,
осъществяващи се чрез
издаване на
разпореждания, налагане на принудителни административни мерки, съгласуване на
инвестиционните проекти, участие в приемателните комисии, издаване на сертификати и
осъществяване на контрол за съответствието на влаганите материали в строежите с
изискванията за пожарна безопасност.
4.6.1. Държавен противопожарен контрол на обектите в експлоатация
Държавният противопожарен контрол на обекти в експлоатация е комплексен и се
извършва за установяване цялостното противопожарно състояние на дадения обект. То се
определя по следните показатели: обекти с преобладаваща категория на производство "А" и
"Б" по пожарна опасност, производствени обекти и складове от категория на производство
"В" по пожарна опасност, административни и спортни зали, хотели, мотели, почивни
домове и др., обекти за обществено хранене, обекти в областта на търговията, учебни,
социални и лечебни заведения, детски заведения, високи обществени сгради и други.
4.6.2. Държавен противопожарен контрол в процеса на проектиране и строителство.
Той се осъществява чрез съгласуване на инвестиционните проекти, участие в работата на
експертните съвети, контрол за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и
нормите за пожарна безопасност, извършване на проверки на строежите в процеса на
строителство и експлоатация.
4.6.6. Взаимодействие с държавните служби по пожарна безопасност.
При осъществяване на дейностите управителите на фирмите взаимодействат със
службите по пожарна безопасност, като се провеждат съвместни пожаротактически занятия
дейности със сили и средства на фирмите и на службите по пожарна безопасност, като
координацията се осъществява от специализираните органи. При възникване на пожар в
обект, в който фирмата осъществява дейности, незабавно се уведомява съответната служба
по пожарна безопасност за вида и размерите на възникналото произшествие и исканата
помощ.
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4.9. Ефективно обследване на обекти при пожар чрез ползване на противопожарно
досие от правила и норми за пожарна безопасност на обекта.
За постигане ефективни действия при обследване на пожари и експлозии в обектите е
необходимо ползване на голям обем и разнообразна в тематично отношение информация,
представена във форма на инструкции, планове за действие, заповеди, протоколи,
принципни схеми и др. Тя обхваща широк кръг ползватели: ръководни длъжности и
изпълнители. Заедно с това тя трябва непрекъснато да се актуализира. Тази документация
формира противопожарното досие от правила и норми за пожарна безопасност.
Изводи:
1. За повишаване ефективността при обследването на обекти при пожари и експлозии е
предложено: ограничаване потенциалните рискове за възникване на пожар чрез
изключване на ел. захранването в неработно време; контрол на изправността на
пожарогасители, противопожарни водоеми; извършване на огневи работи на
временни места; ефективно обследване на обекти през етапите на оценка на риска от
пожар; системен метеорологичен подход за ранно предизвестяване на мащабни
пожари, при който оценките за риска от пожари се основават на стационарни и
динамични метеорологични условия, детекция и мониторинг в реално време.
2. Като водещи фактори за постигане на по-висока ефективност при обследването на
обекти при пожари и есдплозии са предствени: оценяването на противопожарна
безопасност, чрез проверка и документираране за съответствие с нормативните
изискванията и норми; провеждането на ефективни проверки от Държавен
противопожарен контрол, както и разработването и поддържането на
противопожарно досие от правила и норми на обекта.
3. Представен е интегриран подход с комбинирано взаимодействие от система за ранна
детекция, сигнализация и система за пожарогасене.
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ГЛАВА 5: АНКЕТА ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО НА ОБЕКТИТЕ
ПРИ ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИИ.
Задачите, които се решават са :
- разработване на методични основи за анкетиране на работниците, свързани с пожарната
безопасност и ефективността на обследването чрез установяване нивото на
удовлетвореност на работещите и установяване съответствието между изискванията на
работещите и отношението на възложителя на фирмата спрямо значимостта на
извършваната от тях работа при:
АНКЕТА-1 - определяне рисковите фактори при пожар;
АНКЕТА-2 - ограничаване възникването, разпространението на пожари и обследването
през етапите на оценка на риска;
АНКЕТА-3 - ефективно пожарогасене, ефективни действия при възникване и ограничаване
на пожар в производствени помещения;
АНКЕТА-4 - оценка на пожарна безопасност на обекта за съответствие с нормативните
изисквания, провеждане на ефективен държавен противопожарен контрол, ползване на
противопожарно досие.
5.1. Методика за анкетиране
5.1.1.Цел и задачи на анкетата: Анкетата е ориентирана към повишаване ефективността
при обследване на обекти при пожари и експлозии, постигната с прилагане на комплекс от
организационни и технически мерки, след разработени анализи на модели и методи за
обследване.
5.1.2. Тематичност. Формулиране на въпроси в анкетата.
Тя е ориентирана към решаваните задачи в дисертацията: повишаване ефективността
на обследването на обектите при пожари и експлозии, постигната с прилагане на
организационни и технически мерки, след разработени анализи на модели и методи за
обследване.
Анкетното проучване се извършва въз основа на анкетни карти, изготвени съобразно
мястото и спецификата на извършваната дейност. Дава се приоритет на въпросите,
свързани с идентифицирането на рисковете. Обърнато е внимание на мерките, които
намаляват или напълно премахват опасността още при източника, който ги поражда.
Формулираните въпросите са ориентирани към всички участници в пожаробезопасната
дейност – работници и служители.
5.1.3. Целеви групи
Основните принципи при формиране на целевите групи от анкетирани са:
- участниците да бъдат свободни в желанието си да бъдат анкетирани;
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- да се създадат условия участниците в анкетата да постъпят отговорно и
професионално.
5.1.4. Резултати от отговорите на въпросите от анкетната карта.
Резултатите се оформят в таблици и диаграми. С допълнителни изчисления могат да се
получат средни стойности, доверителни интервали и др.
5.1.5. Обобщение на резултатите от отговорите на въпросите
При обобщение на резултатите се получават случаите с най-големи отрицания, за
намаляването на които възложителят прилага подходящи мерки.
5.2. АНКЕТА-1 Рискови фактори за обследване на пожари и експлозии
5.2.1. Методични основи за анкетиране на работниците, свързани с пожарната
безопасност.
1. Цел: оценка на рисковите фактори при обследване на пожари и експлозии.
2.Обхват на анкетираните: работници и служители свързани с пожарната безопасност.
3. Тематична ориентираност:
- лични данни;
- въпроси, свързани с работата на анкетирания: трудова дейност, знания в областта на
разнитието на пожарите и експлозиите, непрекъснато обучение, поведение;
- въпроси, свързани с ръководителите: отношение на ръководителите по проблемите
на пожарната безопасност; доверие между службите по пожарна безопасност;
5.2.2 Формулиране и отговори на въпроси
Анкетирани са 177 души. Въпросите към анкетираните са формулирани в съответствие с
изложеното и са представени заедно с отговорите в таблици.
5.3 АНКЕТА-2. Ефективност на обследването чрез ограничаване възникването и
разпространението на пожари и експлозии през етапите на оценка на риска.
5.3.1.Цел и задачи на анкетата: повишаване ефективността при обследване на пожари и
експлозиви чрез ограничаване възникването и разпространението им и чрез оценка на
риска.
5.3.2.Тематичност
Анкетната карта съдържа 27 въпроса.
5.3.3 Целеви групи.
Мнение по поставените въпроси се изразява от 152 души. Те работят в няколко
фирми от дървопреработвателната и мебелната промишленост, всяка от които е с брой
работници над 500 души. Анкетираните са 124 и извършват технологични дейности,
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сварзйна с поддръжка на съоръжения, имащи отношение към пожарната безопасност, а 28
от тях пряко участват в организиране на дейността по пожарна безопасност на обекта.
5.3.4. Резултати от отговорите на съдържащите се в анкетната карта въпроси.
Формулираните въпроси са с отговори между две противоположни оценки.
5.3.5. Анализ на резултатите от отговорите на въпросите в анкетата.
На фиг.5.1 са дадени средните проценти отговори на всеки раздел (1, 2. .7).

Фиг.5.1. Отговори на въпроси от раздел 1 до 7, изразено в %
Анализ на резултатите.
Раздел
I. Изключване ел.захранване, контрол на пожарогасители и пожарни
хидранти (въпроси № 1-6). Получени са средно за раздела: «да» 76%; «не» 11%; «без
отговор»13%.
Раздел II. Обозначаване групата на пожарна и експлозивна опасност (въпроси № 7-9).
Получени са средно за раздела: «да» 65%; «не» 11%; «без отговор» 24%.
Раздел III. Извършване на огневи работи (въпроси №10 -12). За раздела са получени:
средно «да» 79%; «не» 8%; « без отговор» 13 %.
Раздел IV. Спазване на защитни разстояния (въпроси№ 13 -14). Получени са средно за
раздела: »да» 75%; «не» 8%; « без отговор» 17%.
Раздел V. Ефективно обследване на обекти през етапите на оценка на риска (въпроси
№15-21). Получени са средно за раздела: «да» 66%; «не» 16%; «без отговор» 18%.
Раздел VI. Отговорности на работодателите (въпроси № 22-24). Получени са средно за
раздела : «да» 84%; «не» 8%; «без отговор» 8%.
Раздел VII. Права и отговорности на работниците (въпроси № 25-27). Получени са
средно за раздела:»да» 89%; «не» 6%; «без отговор» 5%.
5.4.АНКЕТА-3„Ефективност на пожарогасителната дейност, ефективни действия при
възникване и ограничаване на пожари и експлозии в производствени помещения”
5.4.1.Цел и задачи на анкетата: повишаване ефективността при обследване на пожарите
и експлозивите чрез ефективно пожарогасене, ефективни действия при възникване и
ограничаване на пожарите и експлозиите в производствени помещения.
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5.4.2.Тематичност
Анкетната карта съдържа 29 въпроса, като семантиката им засяга ефективността на
пожарогасителната дейност и ефективните действия при възникване и ограничаване на
пожарите и експлозиите в производствените помещения.
5.4.3. Целеви групи
Анкетирани са 95 души, които работят в няколко фирми от фармацефтичната и
козметичната промишленост, всяка от които е с брой работници от над 1200 души. 78 от
всички анкетирани извършват технологични дейности, поддържат съоръжения, имащи
отношение към пожарната безопасност. Останалите 17 души са ръководни кадри и пряко
участват в организиране на дейността по пожарна безопасност във фирмите.
5.4.4. Резултати от отговорите на съдържащите се в анкетната карта въпроси.
Формулираните въпроси са с отговори между две противоположни оценки.
5.4.5. Анализ на резултатите от отговорите на въпросите в анкетата.
На фиг.5.2 са представени средните проценти отговори за всеки раздел (1,2..4).

Фиг.5.2. Отговори на въпроси от раздел 1 до 4, израдени в %
Анализ на резултатите.
Раздел I. Пожарогасителна ( ПГ) дейност (въпроси № 1-5) - средно за раздела: «да» 80%;
«не» 12%; «без отговор» 8%.
Раздел II. Интегриран подход с комбинирано пожарогасене (въпроси № 69) - средно за
рздела: «да» 76%; «не» 14%; «без отговор» 10%.
Раздел III. Ефективни действия, които да се извършат при възникване и
ограничаване на пожари (въпроси № 10-21) - средно за раздела: «да» 82%; «не» 13%;
«без отговор» 5%.
Раздел IV. Продължителност на действията при пожарогасене (въпрос № 22) -средно за
раздела: «да» 75%; «не» 14%; « без отговор » 11%.
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5.5. АНКЕТА-4 „Ефективно обследване на обекти при пожар чрез оценка на
пожарната безопасност за съответствие с нормативните изисквания, ефективен
държавен противопожарен контрол и ползване на противопожарно досие“.
5.5.1.Цел и задачи на анкетата.
Задачите, които се решават са: установяване нивото на удовлетвореност на
работещите; установяване съответствието между изискванията на работещите и
отношението на възложителя на фирмата спрямо значимостта на извършваната от тях
работа при оценка на противопожарната безопасност за съответствие с нормативните
изисквания, ефективен държавен противопожарен контрол и използване на
противопожарното досие на обекта.
5.5. 2.Тематичност.
Анкетната карта съдържа 39 въпроса, като семантиката им засяга решаваните
задачи. Структурирането на въпросите и отговорите им са посочени в таблици.
5.5.3. Целеви групи.
Участват 105 души, от които 78 са огнеборци, а 27 са отговорни длъжностни лица
по пожарна безопасност във фирми за преработка на суровини и крайни продути за
хранително - вкусовата промишленост. Всяка от фирмите е с брой работници от над 850
души. Съгласно придобити умения и опит през трудовия стаж са маркирани три целеви
групи.
5.5.4. Резултати от отговорите на въпросите в анкетната карта.
Формулираните въпроси са с отговори между две противоположни оценки.
5.5.5. Обсъждане резултатите от отговорите на въпросите в анкетата
На фиг.5.3 са дадени отговорите, изразеви в % за 4-те раздела (1,2..4)

Фиг.5.3. Отговори на въпроси от раздел 1 до 4, изразени в %
За всеки раздел анализът показва:
Раздел I. Организация на ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ в обекта (въпроси № 1-13)средно за раздела: «да»79%; «не» 15%; «без отговор» 6%.
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Раздел II. Провеждане ефективен държавен противопожарен контрол (въпроси № 1416)-средно за раздела: «да» 83%; «не» 11%; «без отговор» 6%.
Раздел IV.Ефективно обследване на обекти при пожар чрез ползване на
противопожарно досие-средно :«да» 78%; «не» 16%; «без отговор» 6%.
ИЗВОДИ:
1. Предложени са методични основи за анкетиране на работници и служители,
свързани с пожарнатата безопасност чрез установяване нивото на удовлетвореност
от прилаганите организационни и технически мероприятия във фирмите, с цел
повишаване ефективността на обследването на обектите при пожари и експлозии.
2. Понятията горене, пожар и експлозия не се познават от достатъчно широк кръг хора,
поради което причинно-следствената връзка между тях не може да бъде правилно
използвана за ограничение на техния риск.
3. От анкетираните, изразили съгласие с отговорите на зададените въпроси, най-малък
е процентът на тези, които се отнасят до:
3.1. Обозначаване групата на пожарна и експлозивна опасност - средно с
отговор «да» са 65%. В тази насока само 61 % считат, че правилно са избрани знаците
за обозначаване на групата „Експлозивна опасност” и само 65%- правилно са избрани
знаците за групата „Повишена пожарна опасност”.
3.2. Ефективно обследване през етапите на оценка на риска- средно с отговор
« да» са 66%. В тази насока за свеждане до минимум на рисковете 57 % считат, че
извършваната дейност се адаптира към лицето,което я извършва, а 62 % - опасните
рискове се заменят с по-малко опасни.
3.3. Продължителност на действията при пожарогасене - средно с отговор
«да» са 75%. В тази насока 68 % считат, че е достатъчна продължителността за охрана
и контрол на обекта при пожар, а 73 % - че е достатъчна продължителността за
извеждане на лицата от сградата при пожар .
3.4. Ефективни действия за реагиране при възникване и ограничаване на
пожари - средно с отговор « да» са 82%. В тази насока само 69 % считат, че при гасене
на пожари в сгради с химични вещества се знае наличието на веще- ства, които при
нагряване се самозапалват, могат да се взривят.
3.5. Ефективно обследване на обекти при пожар чрез ползване на противопожарно досие - средно за раздела: «да» 78%. В тази насока: Структуриранeто на
противопожарнотo досие в подходящ и достатъчен обем за пожарна безопасност на
технологичните процеси, оборудване, товарно-разтоварните работи и съхранение на
материалите се одобрява от 69 %, а когато обхваща системите за пожароизвестяване,
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пожарогасене, пожарните кранове и системите за управление, се оценява положително
от 69 %.
3.6.Организацията на пожарната безопасност в обекта - средно за раздела:
«да» 79%. В тази насока елементите на технологичния процес и оборудването,
характеризиращи пожарната безопасност се счита, че отговарят на изискванията на
нормативните актове от 69 %, но че отговарят на фактическото състояние, се оценява
положиелно от 72 %.
3.7. Най-голям е броят „без отговор” на въпросите от отделните анкети в:
- Анкета -2: раздел 2-въпрос № 9-28% , раздел 5-въпрос № 16 -28% ;
- Анкета -3: раздел 2-въпрос № 6-19% , раздел 3-въпрос № 16-б-13%;
- Анкета -4: раздел 1-въпрос № 7-14% , раздел 3-въпрос № 17-е -11% .
Посочените резултати определят насоките за конкретни организационни и
технически мероприятия за отстраняване неудовлетвореността на работещите.

IV. ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
IV.1. НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ
1. Представена е методология за обследване на пожари и експлозии в битови,
производствени и обществени условия, изградена от системни и интегрирани
действия за оценка на риска, отстраняване на причините за възникване и
разпространение на пожарите и експлозиите, създаване на условия за успешно
пожарогасене и пожарообезопасяване.
2. Организацията на борбата с пожарите и експлозиите е представена като алгоритъм
от мероприятия, включващ изучаване на обстановката, евакуация и спасяване на
хората, прекратяване на горенето. Определена е решаващата роля на плановете за
пожарогасене, съдържащи оперативна част, възможни аварии, профилактични мерки
за предотвратяване на авариите, задължения и взаимодействие на длъжностните
лица със други служби.
3. Предложен е обобщен модел на първоначалните и неотложни следствени действия и
задачи за разследване на палежите, на етапите на разследване и на следствените
процедури.
4. Създадена е методика на анкетерине на работници и служители, свързани с
пожарнатата безопасност чрез установяване нивото на удовлетвореност от
прилаганите организационни и технически мероприятия във фирмите, с цел
повишаване ефективността на обследването на обектите при пожари и експлозии.
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IV.2. ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ
1. Полезен за практиката е представеният изследователски модел на
идентифицирани и систематизирани рискове, въз основата на които са разработени
комплексни действия за осигуряване на пожарната безопасност в обектите с цел
ограничаване потенциалното възникване на пожарите и експлозиите.
2. Представени са методични основи на действията за безопасна евакуация на хора и
материални ценности при пожари и аварии. Същността на методичните основи на
действията е изразена в разработения план за евакуация, изразен с текстова и графична
част.
3. Изведени са основните опасности при възникване на пожари и експлозии в
производствени обекти, като е представен интегриран подход с комбинирано
взаимодействие от система за ранна детекция, сигнализация и система за пожарогасене.
4. Предложена е методична основа за формиране на съществени изисквания за
оценка съответствието на съоръженията и системите за противопожарна защита,
предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, която позволява да
бъдат надграждани като нормативни, с възможности за подобряване на пожарната
безопасност на обектите.
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