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Дисертационният труд е обсъден и предложен за защита от катедра „
Строителство на сгради и съоръжения“ при Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър“. Заседанието на съвета е проведено на 26.10.2017г., след което
всички формални действия и срокове са спазени.
Предварително отбелязвам някои факти, които са жили определящи за
оформянето на общото ми впечатление от дисертационния труд и за конкретните ми
оценки към неговото съдържание.
Докторантът Шахин Ипликчи е роден на 5.04.1955г. През 1990г. завършва
бакалавърска степен, а през 1995г. е магистър. Работил е като експерт по гражданска
защита в дирекция „Сигурност” в Истанбул и като заместник-председател на
държавната противопожарна служба на Истанбул. От 2008г. и до сега упражнява
преподавателска дейност по дисциплини, свързани с противопожарната безопасност и
разследване на пожари и експлозии в Техническия университет в Истанбул.
Тези части от жизнената и професионалната биография на Шахин Ипликчи
очевидно са били определящи при избора на тематика и полетата на приложение на
дисертационния труд. В дисертацията се разглеждат в научен, образователен и
приложен план въпросите за ограничаване на възникването и разпространението на
пожари чрез въвеждането на общи политики и модели на обследването им и
прилагането на активни мероприятия

по ликвидиране на последствията. Обект на

изследователската работа са били предимно промишлените зони в големите градове и
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на
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Турция.

Действията

осигуряващи

изпълнението на тези политики обхващат следните приоритетни области:
1. Прилагане и усъвършенстване на законодателството в областта на
безопасните условия на труда;
2. Управление на професионалните рискове в условията на опасности от
пожари и взривове;
3. Обучение и възпитание на работодателите и работещите за опазване на
живота и здравето при пожарни ситуации.
Актуалността на проблема е обоснована от генералната цел на изследването,
свеждаща се до разработване на законодателни и управленски мероприятия, които да се
използват за създаване на общ комплекс за повишаване на ефективността ори
обследване на пожари и експлозии. Това се е отразило върху основните задачи, които
са били определящи при оформянето на структурата на дисертационния труд:
1. Състояние и анализ на ефективността при обследване при пожари и
експлозии;
2. Разработване на общ модел на дейностите по противопожарно обследване на
обекти;
3. Пожарна безопасност при експлоатация на обектите и отстраняване на
причините за възникване и разпространение на пожара;
4. Мерки за повишаване на ефективността при обследване на обектите при
пожари и експлозии;
5. Оценка на ефективността на обследването на обектите при пожари и
експлозии на базата на обработка на анкетни допитвания.
В методичен план дисертационният труд се базира на анализ на съществуваща
нормативна база и обработка на статистика, получена на базата на експертни
проучвания и оценки. Общото му направление, което аз определям като хуманитарно,
организационно и образователно е свързано с досегашната дейност на кандидата.
Полезни в това отношение са били и двете книги, издадени от него с наименования:
„Пожарна безопасност и техники за спасяване” - 1996г. и „ Криминален анализ на
горими и взривоопасни вещества” – 2014г., а така също и преподавателската му
дейност в областта на разследване на пожари и експлозии.

В тези направления следва да се търсят приносните елементи и евентуалните
критични бележки в съответствие с изискванията на Наредба №12 на ВСУ „Черноризец
Храбър“ в частта й, отнасяща се до оценяване и рецензиране на дисертации за
придобиване на образователна и научна степен „доктор“.

I.

Оценка на резултатите и приносите на кандидата:

1.1 Научно – приложни приноси, свеждащи се до получаване на потвърдителни факти с
помощта на съществуващи статистически и сравнителни модели и структури:
1.1.1 Въведен е системен подход при организацията на действията по планиране
и изпълнение на комплексите по ефективна противопожарна защита в Република
Турция;
1.1.2 Извършени са предварителни действия и релации за бъдещо съставяне на
работоспособна система за оценка и управление на риска от пожари и експлозии;

1.2 Приложни приноси, свеждащи се до разработван на методичните и структурните
основи на комплекс от организационни и технически мерки за повишаване на
ефективността при обследване на обекти при пожари и експлозии:
1.2.1 На базата на експертен анализ са получени конкретни резултати за
установяване на състава и нивото на удовлетвореност от организационно –
техническите мероприятия при обследване при пожари и експлозии;
1.2.2

Предложени са схеми, правила и алгоритми за всяка от следните

подсистеми: проучване на потенциалните рискове за пожар, оценка за пожарна
безопасност, вътрешни правила за пожаробезопасност и контрол, отстраняване на
причините за възникване на пожари, безопасна евакуация на персонала, условия за
пожарогасене,

обучение

на

персонала

и

технически

контрол

и

защита

за

пожарообезопасяване.

II.

Критични бележки и препоръки

2.1 Въпреки, че през всички етапи на изследването звучи идеята за управление на риска
от пожари, в самата дисертация не са представени математически основи на методите

за пресмятане и управление на риска. Това означава, че тук се приема идеята за
качествена оценка, а не за количествено приложение на рисковите функции. Работата
би спечелила ако в доказателствената част бяха изложени методите за анализ на риска,
което би позволило на автора да сравни значимостта на всяко от действията по оценка
на безопасността;
2.2 Онагледяването на резултатите от анализа от анкетите в пета глава, при която за
всяка група отговори са използвани различни мащаби не е подходящо (фиг 5.1; 5.2;
5.3). Това може да доведе до заблуда при оценка на значимостта на отговорите;
2.3 В публикациите, свързани с дисертационния труд отсъстват самостоятелни трудове
на автора;
2.4 Въпросите за физическата същността на отделните етапи при възникване,
разпространение и гасене на пожара биха могли да бъдат разгледани по – задълбочено
от термодинамична гледна точка.

III.

Заключение

Мнението ми за представеният дисертационен труд е положително. Считам, че в
него е постигнат добър баланс между образователните цели и научно – приложните
приноси. Това ми дава основание да предложа на уважаемото жури да присъди на маг.
Шахин Ипликчи образователната и научна степен „доктор“ по програма „Техника на
безопасността на труда и противопожарна техника“.
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