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С Т А Н О В И Щ Е
от

доц. д-р инж. Милена Тенчева Кичекова

за дисертационен труд на тема: „Ефективност на обследването на обекти
при пожари и експлозии” за придобиване на образователна и научна степен

“доктор” в професионално направление
„Архитектура, строителство и геодезия” по докторска програма
„Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“

Автор: Шахин Ипликчи, докторант на самостоятелна подготовка в катедра
„Строителство на сгради и съоръжения”, Архитектурен факултет, Варненски

свободен университет „Черноризец Храбър”

Настоящето становище е изготвено въз основа на:
1. Заповед на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър”, №1508 от 20.11.2017,

относно утвърждаване състав на научно жури за придобиване на
образователна и научна степен „доктор”.

2. Представени от докторанта: дисертационен труд, автореферат и публикации
по темата на дисертационния труд.

1. Кратки биографични данни.

Докторантът Шахин Ипликчи е роден на 5 април 1955г. През 1990г.
завършва бакалавърска степен в MARMARA University, а през 1995 година
магистърска степен в ISTANBUL университет. Работил е като експерт по
гражданска защита в дирекция „Сигурност”, а по-късно заема длъжността
заместник-председател на държавната противопожарна служба в Истанбул.  От
2008г. до днес има богат преподавателски опит по дисциплини, свързани с
пожарната безопасност и разследване на пожари и експлозии в Техническия
университет в Истанбул и в Университет Üsküdar.  Автор е на две книги: -
„Пожарна безопасност и техники за спасяване”, издадена през 1996г. в Истанбул
и през 2014г. издава втората си книга „ Криминален анализ на горими и
взривоопасни вещества”.

2. Актуалност на разработената тема.

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 към пожара, който отнема живот и
нанася щети в личностен и национален план.
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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.

3. Кратка аналитична характеристика на дисертационния труд.
Представеният ми за становище дисертационен труд е структуриран в

увод и 5 глави с общ обем 141 страници. Графичната част включва 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.

Уводната част на работата обхваща задълбочен анализ на прилаганите в Р.
Турция пожаробезопасни мерки, както и елиминиране на рисковете, които могат
да причинят пожари и експлозии чрез провеждане политика на ефективно
обследване и прилагане на ефективни действия за постигането й. При
възникналите инциденти, въпреки значителните материални щети и загуба на
живот, няма достатъчно анализи и изследвания в тази специфична област.
Анализът на тези данни именно обуславя поставената цел и свързаните с нея
изследователски задачи в работата на докторанта.

В първа глава се решават задачите, с които се определят характеристиките
на възможно случващите се пожари, експлозии и палежи, като се представят
основните действия, свързани с тяхното обследване и разследване. Представени
са възможните следствени версии и типичните ситуации. Изяснени  са целите и
изпълняваните задачи при  експертизите. Докторантът много задълбочено и
аналитично се спира на нерешените въпроси, свързани с оценката на пожарната
безопасност на обектите, което е и основен принос в работата му.
Противопожарното обследване на обектите е оценено като необходимост от
комплекс от организационни и технически мероприятия.

Във втора глава е представена методология за обследване на пожари и
експлозии, обхващаща  действия за проучване потенциалните рискове за
възникване и разпространение на пожарите, 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.

Определени са минималните изисквания за осигуряване на пожаро- и
взривобезопасност и са представени съществени изисквания за оценяване
съответствието на съоръженията и системите за противопожарна защита,
предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера.

Трета глава решава задачи свързани с причините за възникване на пожари в
условията на бита, производствените и обществени места, като са представени
методични основи на действия  за безопасна евакуация на хора и материални
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ценности. Предложен е обобщен модел на първоначалните и неотложни
следствени действия и задачи за разследване на палежи, на етапите на
разследване и на следствените процедури.

В четвърта 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 и извършване на държавен  противопожарен
контрол. Представен е интегриран подход с комбинирано взаимодействие от
система за ранна детекция, сигнализация и система за пожарогасене.

Като основен метод на изследване в пета глава е приет анкетния подход,
като са използвани много подробни анкети в няколко направления –
идентифициране на рисковете от пожари и експлозии, обърнато е особено
внимание на мерките, които намаляват или напълно премахват опасността още
при източника, използване на ефективни действия при възникване, ограничаване
и пожарогасене в производствени помещения, оценка на пожарна безопасност на
обекта за съответствие с нормативните изисквания и други. Предложени са
методични  основи за анкетиране на работници и служители, свързани с
пожарната 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.

В заключение, направеното от докторанта анкетното проучване и
резултатите от него напълно отговарят на поставената цел, ориентирано е към
решаваните задачи в дисертацията и съответства на постигнатите приноси.

Представеният ми автореферат е в обем от 43 страници и е разработен в
съответствие с изискванията. Той отразява всички основни части на
дисертационния труд и дава възможност ясно да се покажат научно-приложните
и приложните приноси на работата.

Дисертационният труд е апробиран в основните си части в 3 доклада в
съавторство на международни научни конференции, публикувани в съответните
сборници.

4. Обобщение на резултатите и оценка на приносите на докторанта.

Като по-съществени резултати от дисертационния труд са посочени 4
приноса с научно-приложен характер и 4 приноса с приложен характер, които
приемам и които са лично дело на докторанта. Те допринасят както за
обогатяване и доразвиване на съществуващите теоретични и практически знания
в областта на пожарната безопасност на обектите и строежите, така и могат да се
превърнат в ефективен управленски инструментариум за подобряване на
фирмената политика за ограничаване възникването и разпространението на
пожари и експлозии чрез провеждане политика на обследването им и прилагане
на ефективни действия за постигането й.

5. Препоръки и забележки по дисертационния труд.
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1. Резултатите от анкетното проечване да се предоставят на фирмените
ръководства, които са били обект на изследването за обогатяване и
ноддграждане на вътрешните им правилници и нормативни актове,
свързани с безопасните условия на труд и оценката на пожарната
безопасност на обектите.

6. Заключение.
Направените препоръки не намаляват стойността на дисертационния труд.

Въз основа на всичко изложено до тук, позовавайки се на ЗВО, ЗРАСРБ и
Правилника към него, давам положителната си оценка за дисертационния труд и
автореферата на Шахин Ипликчи и предлагам на уважаемите членове на
научното жури да присъдят на докторанта Шахин Ипликчи образователна и
научна степен „доктор” в професионално направлевие „Архитектура,
строителство и геодезия”.

17.12. 2017 г. Изготвил становището:

/доц. д-р инж. Милена Кичекова/


