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1. Обща характеристика на дисертационния труд
Пожарната безопасност е присъщ проблем, който с развитие на
индустриалното общество става все по-нюансиран. Това се дължи на
комплексни фактори типични за него, като демографски ръст,
непрекъснато увеличаващ се брой енергоносители, нарастващ брой
енергопреобразуващи технологии и средства за ранно предупреждение,
както и необходимост от повишаване на квалификацията и придобиване на
нови умения и навици, за заетите пряко в производството и в сферата
непосредствено ангажирана с поддържане на безопасност. Като се има
предвид, че често възникването на пожар е в условия на взривоопасна
среда или с възможности за създаване на такава, вследствие на повишена
температура, очевидна е опасността от мултиплицирането и комплексния
характер на щетите от събитието пожар-експлозия. Подобна динамично
изменяща се ситуация в посока на усложнение, изисква комплексен
подход, който стратегически предполага усъвършенстването на дейностите
за създаване на безопасни условия на труд, на базата на научни
изследвания на конкретни приложни разработки. Такава налагаща се
констатация е обект на представената дисертация, което определя нейната
актуалност и навременност.
Цялостната интерпретация на проблема е синтезирана върху характерни
източници на пожар, които по тежест са разпределени върху битови и
промишлени иницииращи обстоятелства. Много основателно, битовите
такива имат възрастова интерпретация, което показва познаване в детайли
на проблема и добра творческа интерпретация на специализираната
литература по този въпрос от докторанта.

Авторът в пълно съответствие със спецификата на изследваните
проблеми използва, като основен метод на реализиране на поставените
задачи анкетите. Трябва да се отбележи, че анкетите са разнородни по
обхватност на проблематиката и покриват възможния интервал на риска от
конкретизиране на рисковите фактори, до оценка на пожарната
безопасност на обекта в съответствие с нормативните изисквания.
2. Приноси в дисертационния труд
Представения дисертационен труд е завършено изследване и пълно
съответства на формулираните цел и задачи. В него се съдържат следните
научноприложни приноси:
- Методично обосновано е представено обследването на пожари и
експлозии във възможния спектър обществени условия на базата на оценка
на риска, като предпоставка за координирано действие при пожарогасене и
пожарообезопасяване;
- Обоснован е многофункционален модел в алгоритмична
последователност на следствени действия на мероприятия на детайлите на
разследване и съответстващите процедури;
- Създадена е методика за анкетиране с интегрален подход за
обобщение на получените данни с цел повишаване ефективността на
обследване след пожари и експлозии;
В работата на докторанта са постигнати и приноси с приложен
характер. Такива са:
- Изследователският модел за идентифициране и класифициране на
рискове, като основа за превантивни мерки и действия, при ограничаване
на пожари и експлозии, който е разгледан на базата на системите за ранно
идентифициране, сигнализация и съответната реакция за пожарогасене.
- Методично неоспоримо са представени основните изисквания, към
съоръжения за работа в пожароопасна среда, с потенциални свойства за
предизвикване на взривоопасни условия, които очевидно могат да бъдат
нормативно надграждани и тематично допълвани.
- Обсъдената възможност за действия, при евакуация на хора и други
ценности в рискова ситуация, представляват добра отправна точка от
правна и етична гледна точка.
Нямам лични впечатления от докторанта, но стила на разработката на
дисертационния труд, трудовата биография и образователния му път, както
и отпечатаните му две печатни издания, с елементи на монография, го

представят като специалист с изградени изследователски качества. Това ми
дава основание да приема, че основните резултати в дисертацията са
получени
при
непосредствено
негово,
определящо
участие.
Статистическата извадка за периода (2011-2015) г. са от Истанбул, което ги
прави достатъчно представителни и за индустриалния и за битовия сектор.
По дисертацията са направени три публикации на международни
конференции, което заедно с другите споменати вече авторски изяви на
докторанта са гаранция, че достиженията на Шахин Ипликчи са достояние
на специалистите.

3. Препоръки и бележки
Доколкото в последно време зачестяват случаите на пожари,
последвани от експлозии, препоръчвам в бъдещата си работа докторанта
да доразвие въпроса за създаване на взривоопасна атмосфера, вследствие
на пожар, възоснова на използваните енергоносители, свойствата на
материалите за основно и спомагателно производство и технологично
обновление на производствените линии. Подобни допълнения могат да
станат обект на нормативни и законодателни инициативи и ще
мултиплицират постигнатите вече в дисертация положителни резултати.
4. Заключение
В дисертацията е изследван общия модел за обследване на пожари и
експлозии в индустриални и битови условия, изграден на съвременните
схващания за оценка на риска, причините за развитие на пожар в различни
етапи, както и за създаване на условия за потушаване на пожари и
избягване на експлозии. Изследванията са проведени чрез използване на
съвременни методи. Това доказва квалификацията на автора и неговите
способности за самостоятелни научни изследвания, което ми дава
основание да предложа ОНС „доктор“ на Шахин Ипликчи.
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