
 

РЕЗЮМЕ 

 

на трудовете на доц. д-р инж. Иванчо Георгиев Богоев 

представени в конкурс обявен от ВСУ „Черноризец 

Храбър“ /ДВ. бр.51 от 07.07.2015г. за заемане на 

академична длъжност „професор“ по професионално 

направление 9.1. „Национална сигурност“. 

 

I. Монография: 

 

1. Богоев И. „Диагностика и управление на техническата 

експлоатация на противопожарната техника“ ISBN 978-

954-715-629-6 Варна 2014г. ВСУ „Ч. Храбър“ 

С написването на този труд се преследваха три цели, имащи 

отношение към научните, приложни и образователни дейности в областта 

на управлението на експлоатацията на системата за противопожарна 

охрана и защита на населението, както в широк аспект, така и в конкретни 

подразделения от нейната йерархична структура. Тези цели определиха и 

основните насоки и структурата на представения труд. Както беше 

посочено в началото,  постаралал съм се да обоснова актуалността на 

проведеното изследване като са потърсени причините за неговото 

разработване в появилите се през последните години огромни проблеми 



при локализацията, овладяването и гасенето на многобройни пожари, 

взели размерите на стихийни бедствия. Предварителният анализ показа, че 

съществена роля за намаляване на ефективността на оперативните 

противопожарни действия оказват възможностите, състоянието и 

организацията на използване на техническите средства за откриване, 

контрол и гасене на пожарите. Противопожарните средства, намиращи се 

на въоръжение не винаги отговарят на съвременните изисквания за 

адекватно и своевременно реагиране (мониторинг, бързо придвижване и 

ефективност на гасене). Допълнително отрицателно влияние към това 

оказва и несъответствието между действителните и нормативните 

технически състояния на разполагаемите противопожарни средства. Не 

малко влияние върху ефективността на оперативните действия оказват и 

организационните проблеми при управлението на техническата 

експлоатация на противопожарната техника, произтичащи от действието 

на най-разпространената в момента система за обслужване и ремонт на 

техниката „по регламентирани срокове”. 

Тези нерешени проблеми са били определящи за усилията ми при 

разработването на една обща система за оптимално управление на 

техническата експлоатация на противопожарната техника, основаваща се 

на обратни връзки за техническото състояние, получени от диагностични 

прибори и системи. В един по-конкретен аспект целта на настоящия труд е 

разработването и въвеждането на техническата диагностика и 

управлението на техническото състояние.  

В I-ва глава се разглежда системата за пожарна безопасност и защита 

на населението като обект на управление и диагностика. Направена е 

класификация на противопожарните машини и съоръжения като обекти на 

техническа диагностика. Разработена е обща схема за управление на 

експлоатацията, базираща се на информацията, получена от системите за 



диагностика и с управляващи въздействия, произтичащи от нормативната 

и поднормативна база в областта (общи и специфични закони, правилници 

и инструкции). Подробно са изложени основите на една система за 

поддържане на техническото състояние, съставена от подсистемите за 

обслужване, ремонт и снабдяване с резервни части. Предложена е една 

смесена стратегия за техническо поддържане на машините и съоръженията 

в зависимост от действителното им състояние. Разгледани са физическите 

основи на изменението на техническото състояние на противопожарната 

техника в процеса на експлоатация. Изследвано е влиянието на 

експлоатационните фактори върху изменението на техническото състояние 

на противопожарната техника е ресурса, класифицирани като външни 

условия, интензивност на скоростните и товарни режими на работа и 

особености на системата за управление на техническата експлоатация. 

Особено внимание при това се обръща на влиянието на климатичните 

условия и пътната инфраструктура в България върху техническото 

състояние на противопожарната техника. Приведени са и особеностите на 

общи технологичен процес при експлоатация на противопожарната 

техника, а така също и конкретните дейности, извършващи се при 

различните видове техническо обслужване. Направено е подробно 

изследване на надеждността на противопожарната техника, както в 

теоретичен аспект, така и като конкретни резултати и схеми. Във вид на 

конкретни действия и схеми са посочени пътищата за повишаване на 

надеждността на противопожарната техника. 

Във II-ра глава са представени методичните и математическите 

основи на техническата диагностика. В методичен аспект техническата 

диагностика се разглежда като косвена оценка на състоянието или 

определяне на т.нар. структурни параметри по резултатите от измерване на 

определени съвкупности от пряко измерващи се показатели, известни като 



диагностични признаци. Приема се основната парадигма, че 

пространството на състоянията с координатни оси компонентите на 

структурните параметри представлява пълна група от несъвместими 

събития, а в пространството на диагностичните признаци класовете на 

състояние се пресичат. Размитостта на границите и пресичането на 

областите на априори за дадените класове на състояние поставя най-

сериозните проблеми пред методите и алгоритмите за диагностика. От 

математична гледна точка разделяме методите за синтез на алгоритми за 

диагностика на две големи групи – детерминистични и вероятностни.  

Към групата на детерминистичния подход причисляваме методите, 

основаващи се на анализиране на ситуациите с помощта на линейни или 

нелинейни системи от уравнения, диагностични таблици, матрици или 

карти, установяващи съответствие между състоянията и наблюдаваните 

събития в системата. Приведени са логически процедури за диагностичен 

контрол с построяване на дърво на решенията, във възлите на което се 

осъществяват проверки на стойностите на единични параметри. Посочена 

е възможността за използване в различни етапи на диагностичните задачи 

на моделирането на динамиката на обектите – подход, който е подробно 

разработен в трета глава.  Предложени са както конкретни линейни 

процедури за диагностика, така и техните предимства и недостатъци при 

различни структурни особености на обектите.  

Предимствата на вероятностния подход, който много често се 

приема като синоним на техническата диагностика се състоят в това, че 

основните парадигми в статистическото разпознаване на образи са много 

близки до реалната физическа същност на техническите системи, а 

основните понятия са с ясна интерпретация в областта на диагностиката. В 

използвания от нас алгоритмичен подход задачата за оптимално 

разпознаване на състоянието се свежда до приемане на такова 



класифициращо решение (отнасяне на наблюдението Yi към клас Yj), при 

което се постига минимална стойност на средния риск или максимум на 

средната печалба. Средният риск в най-общия случай се формира като 

сума по всички класове на състоянието на произведенията от априорните 

вероятности на класовете, стойностите на елементите на матрицата на 

загубите и условните плътности на разпределение на диагностичните 

признаци по класовете. Получени са и условията за преминаване от общата 

стратегия за приемане на решения минимизиращи средния риск към 

стратегии от по-частен характер – максимум на апостериорната вероятност 

(стратегия на Бейс), минимакс или максимално правдоподобие. Правилата 

за приемане на решение по всяко от гореизброените стратегии се 

определят по един и същ алгоритъм и по една и съща изчислителна и 

програмна процедура. Разработени са и конкретни алгоритми за обучение 

и разпознаване.  

 

В III-та глава са проведени теоретични изследвания на средствата и 

принципите на пожарогасене като обекти на техническа диагностика. Тези 

изследвания имат за цел получаването и реализацията на достатъчно 

адекватни описания на процесите на пожарогасене на базата на изучаване 

на поведението на двуфазни течения в условията на повишена 

температура. Конкретната цел на теоретичните изследвания е свързана с 

два основни взаимно обвързани и важни за пожарогасителната практика 

въпроси: 

 изследване на получената от пожарогасителя диспергирана 

струя при взаимодействието й на струята с горящи обекти или 

повърхнини; 



 реализиране на двускоростен (двуфлуиден) модел на 

турбулентност и получаване на конкретни числени решения на 

двуфазна неизотермична турбулентна струя без фазови 

превръщания и химически реакции. 

На базата на проведените изследвания са решени конкретни задачи 

по прогнозиране на далекобойността на диспергирани течни струи, по 

установяване на влиянието на пада на налягането върху развитието на 

течението и на началната неравномерност на разпределение на 

параметрите и на началната турбулентност върху параметрите на 

пожарогасителната струя. Получените числени и графични резултати са 

послужили като основа на причинно-следствените схеми за диагностика на 

различни типове пожарогасители, които са разработени в четвърта глава. 

На базата на конкретни натурални изпитания е потвърдена адекватността 

на математическите модели за конкретен тип пожарогасители. 

 

В IV-та глава са представени разработените от мен методи средства 

за диагностика на пожарогасителите. Като се използват резултатите от 

теоретичните изследвания и от моделирането на движението на двуфазни 

струи са разработени причинно-следствени схеми за диагностика на 

основните типове пожарогасители: въгледвуокисни, прахови, с химическа 

пяна и халонови. Схемите са представени във вид на таблици, 

установяващи съответствие между структурните параметри, 

диагностичните признаци и апаратурата за тяхното измерване. Съставена е 

обобщена структурна схема за диагностика на различните типове 

пожарогасители, независимо от голямото разнообразие на конструкциите 

им. Разработени и внедрени от мен са два стенда (в неавтоматизиран и 

автоматизиран вариант) за хидравлични изпитвания на елементите от 



противопожарно-техническото въоръжение, работещи под налягане. 

Съставени са методики за хидравлично изпитване на корпусите на 

пожарогасителите, за пневматично изпитване на херметичност, за 

определяне на количеството на гасителните вещества в пожарогасителите, 

за херметичността на вентилите на въгледвуокисните пожарогасители и на 

работоспособността на прахови пожарогасители с транспортиращ газ, 

намиращ се в газов патрон. 

Разработените в тази глава прибори, приспособления и методики са 

добра основа за функционирането на една лаборатория или база за 

диагностичен контрол на противопожарно-техническото въоръжение. 

Реализирана е процедура за диагностика на пожарогасител в газов патрон 

„Ятрус-6 П6ВН” по проведения в Глава II алгоритъм за разпознаване.  

В V-та глава се разглеждат въпросите за техническа диагностика на 

противопожарните автомобили, които от надеждна гледна точка се състоят 

от две последователно свързани системи, условно наречени шаси и 

противопожарно обзавеждане. Установено е, че най-сериозно въздействие 

върху надеждността на цялата система оказва основния двигател с 

вътрешно горене, който по пряк или косвен начин оказва функционално 

влияние върху всички елементи на цялата система. Освен това е 

установено, че двигателите с вътрешно горене са подложени на най-

неблагоприятните климатични и пътни условия и на тежки скоростни и 

товарни режими и в този смисъл те са най-ненадеждният елемент на 

машината. Резултатите от надеждностния анализ на двигателите с 

вътрешно горене показват, че най-натоварени и ненадеждно работещи са 

елементите на бутало-цилиндровата група, коляно-мотовилковия 

механизъм и системите за горивоподаване и въдухоподаване. Разработена 

е обща схема на процеса на диагностиране, състояща се от дейности по 

измерване, обучение и разпознаване. На базата на литературни източници 



и собствени изследвания са описани и подробно класифицирани методите 

за диагностика на автомобилите като: 

- диагностика по ефективността на работните процеси; 

- диагностика по херметичността на работните обеми; 

- диагностика по геометричните величини и съотношения; 

- топлинна диагностика; 

- диагностика по колебателни процеси; 

- по състава на експлоатационни материали; 

- по състоянието на работните повърхнини. 

Представени са лесно реализируеми схеми за диагностиране на 

бутално-цилиндровата група, коляно-мотовилковия механизъм и 

газоразпределитения механизъм. Те се основават на използването на 

стандартна апаратура и лесно изработващи се приспособления и могат да 

послужат като основа за изграждането на една диагностична лаборатория. 

В тази глава са реализирани и два алгоритъма за диагностика на 

автомобилни двигатели: 

- оценка на състоянието на горивната апаратура чрез измерване 

на вибрациите; 

- оценка на износването на бутално-цилиндровата група с 

помощта на многомерен алгоритъм за разпознаване, 

минимизиращ риска по критерия за максимално 

правдоподобие. 

Разработени са процедури за прогнозиране на състоянието и са 

решени конкретни примери за определяне на бъдещи ремонтни дейности и 

определяне на комплекти от резервни части.  



II. Статии: 

В [2]. Bogoev, I. Numerical study of the effect of the initial turbulence in the 

propagation of a two-phase turbulent stream, Механика на машините, год.8 

кн. 2, 2000г., стр. 3-6. Издателство ТУ Варна. 

Прилага се нов метод на описание на течение генерирано от 

пожарогасител, течението се разглежда като двуфазно с двуфлуидна схема 

на течението. 

В [11]. Ангелов М. И. Аантонов., И. Богоев. „Числено изследване 

влиянието на началната турбулентност върху параметрите на двуфазна 

струя“. Научни трудове на УХТ – Пловдив том III св.2 27-28 октомври 

2006г. 

По числен път се изследва влиянието на началната турбулентност върху 

параметрите на двуфазна турбулентна струя. Получените резултати 

показват по-бързото затихване на скоростните компоненти на двете фази, 

дължащо се на засиления тубулентен масообем с околната среда. 

В [16]. Антонов, И., Р. Величков, И. Богоев, К. Грозданов, К. Мавров. 

Върху възможностите за замяна на брандмауери при голям подземен гараж 

с водна завеса от спринклерна система. „Годишник на ВСУ „Ч. Храбър“ 

Варна 2011г. том №17 с.430-439. 

Прилага се замяна на брандмаур с водна завеса получена от тъй 

наречените „бързи“ спринклери. Получава се водна завеса около запален 

автомобил и не се позволява разпространението към други автомобили. 

 

III. Доклади: 

 

В [3]. Богоев, И. Н. Б. Петрова, М.И. Чолакова. Експериментално 

изследване разпространението на плоско турбулентна струя в камера. 

Юбилейна научна сесия „110год. въздухоплаване в България“ ВВУ „Г. 

Бенковски“ сборник доклади 2002г. 

Върху един анализ на приложимостта се прави сравнителен анализ на 

резултатите от численото изследване на двуфлуиден модел. Подобни 

течения се разглеждат като двуфлуидни – скоростните полета на двете 

фази не съвпадат, т.е. течението трябва да се третира като неравновесно. 



В [4]. Богоев, И., Н. Петрова, М. Чолакова. Върху един анализ на 

приложимостта на метода на пасивните примеси при моделиране на 

двуфазни турбулентни струи. Юбилейна научна сесия „110год. 

въздухоплаване в България“ ВВУ „Г. Бенковски“ сборник доклади 2002г.  

Е дадена опитна поставка и методика за изследване на течение получено 

при изтичане на плоска турбулентна струя в правоъгълна камера. Дадени 

са резултатите от изследването. 

В [5]. Богоев, И., К. Борисова. Изследване на усилието за завиване на 

вентилите на бутилките на въздушните дихателни апарати. Научна 
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работа на въздушнодихателен апарат (ВДА) AGA-234. Втора научна 
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съществуващите въздушни дихателни апарати, с което се увеличава 

продължителността на работа при пожарогасене в тунели и др. 
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международно участие „Архитектура, строителство-съвременност“ ВСУ 
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В [12]. Богоев, И. Нормативни изисквания към противохимическите 
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Храбър“ Варна IV международна НПК „Архитектура, строителство – 
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стр. 103-106 се разглеждат въпросите за видовете топлозащитни облекла 

(ТЗО) в зависимост от предназначението и материала от който се 
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прогнозирано разпространението на токсични продукти при възникване на 

промишлена авария, видовете опасни вещества и дълбочината на зоната на 

разпространението им. 
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прахов пожарогасител чрез изследване  параметрите на струята гасително 

вещество. ВСУ „Ч. Храбър“ Варна ЛНС на ЮФ 2012г. 22-23 юни с. 71-77 

Научен алманах на ВСУ кн 21 се създава методика за прогнозиране 
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на струята на гасителното вещество. Определя се като пожарогасителя е 
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апроксимира с двуфазна турбулентна неизотермична струя при отчитане 
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теорията на двуфазните турбулентни струи. Част I: Математически модел 

на течението. ИК ЕМФ 2012г. ТУ – София сборник доклади том II с.27-31 
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