Становище
От проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев
НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: “АНАЛИЗ НА УСЛОВИЯТА
ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО В УЧИЛИЩА И
УНИВЕРСИТЕТИ“
Представен от Ялчън Карагьозлер, докторант на самостоятелна
подготовка в професионално направление „Архитектура, строителство и
геодезия” по докторска програма „Техника на безопасността на труда и
противопожарна техника“
Предложеният дисертационен труд от докторанта ЯлчънКарагьозлер
е в обем от 123 стр., разработен е в пет глави, 51 фигури, 16 таблици и
използвана съвременна литература от 105 заглавия на турски и 43 на
английски език, оформен на много добро ниво.
1.Кратки биографични данни:
Докторантът Ялчън Карагьозлер е роден през 1962 г. в Република
Турция. Бакалавърска степен завършва в Анадолски университет,
специалност „Управление и организация“, а магистърската степен в
университет „Йени Йюзйъл“ през 2004г. специалност “БЗУТ“
От 1995г. до 2009г. е директор на дирекция „Гражданска защита“
към МВР на Република Турция.
От 2009г. е гост-преподавател в „Намък Кемал“ университет, а от
2013г. – гост-преподавател и в „Йени Йюзйъл“ университет.
2. Актуалност на разработената тема:
Темата е актуална и важна, което произтича от стремежа за свеждане
до минимум както на човешките жертви и наранявания, така и на
материалните щети. За постигане на изискваната култура на безопасност
при работа, от съществено значение е непрекъснатото обучение и
възпитание, преминаващо както през училищните, така и през
университетските структури, така че младите хора да могат да изискват,
осигуряват и поддържат тази култура и в бъдещата си реализация.
Изложението е с още по-голямо значение с оглед увеличението на
напрегнатостта и интензивността на трудовата дейност, с оглед

техническото й обновление на всички нива. Имайки предвид
гореизложеното е формулирана и целта на разработката: подобряване на
условията на безопасна работа в училищата и университетите.
Уводната част на работата обхваща задълбочен анализ за състоянието на
проблема на базата на много статистически материал в света, Европа,
България и Р. Турция. Анализът на данните именно обуславя целта и
задачите на настоящата работа.
В глава първа е анализирано състоянието на проблема за безопасни
условия на труд, като е обърнато внимание на значението на безопасността
на работа, на същността на климата и културата на безопасност, на
безопасната средата работните места в училища и университети.
Представени са организационната и управленческата гледна точка на
културата на безопасност.
В глава втора се решават задачи, при които: - въз основа формирани
основни направления на политиката за безопасност, както и при
представени принципи при осигуряването им, се анализира същността и
ролята на културата на безопасност ; - представят се методически указания
за изграждане на система за управление на безопасността и чрез
анализирането й се oпределя действието й.
В глава трета на база същността на основни понятия в безопасността при
работа са определени свързаните с тях характеристики. Определени са
елементите на риска, видовете рискове и техният произход. Анализирана е
методичната основа за измерения на риска и неговите количествени
характеристики. Представени са икономическите измерения на
безопасността при работа.
В глава четвърта в широк аспект е разкрита същността на основните
понятия „условия на труд“ и предпоставките за “ безопасност “.
Анализирани са трудовите злополуки, както и факторите за осигуряване на
безопасна учебна и работна среда. Резултатите от проведеното изследване
потвърждават значимостта на проблема за безопасния начин на живот и
неговите педагогически измерения в условията на училищното и
университетското образование. Изяснени са същността, съдържанието и
особеностите на безопасното, образование, култура за безопасност,
рисковите фактори за безопасен начин на живот.

Глава пета обхваща анализа на анкетно проучване за удовлетвореност от
климата по безопасност в училища и университети, като въпросите се
отнасят до: професионална компетентност; споделено разбиране за
безопасност;лидерска роля на ръководството; финансови възможности на
университета; използване на лични предпазни средства; значение на
инспекциите по безопасност. Използван е методичен подход за
организиране на анкета, като са анализирани резултатите за скалата на
удовлетвореност от климата по безопасност.
Автореферат:
Авторефератът отразява всички основни части на дисертационния
труд, отговаря на изискванията и дава възможност ясно да се покажат
научно-приложни приноси на работата.
3. Степен на познаване на проблема:
Докторанта познава задълбочено състоянието на решаваните
проблеми и оценява аналитично литературния материал.
4. Научни,
дисертанта.
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Съгласен съм с направените научно-приложни и приложни приноси
от докторанта, чрез които се задълбочава и разширява възпитанието за
безопасно образование и култура за собствена безопасност и безопасния
начин на живот. Значимостта на приносите е в създадените модели,
които водят до правилен подбор на факторите, влияещи на процеса на
формиране културата на безопасност на работното място, в
процедурите и инструкциите, свързани с поведенческите норми на
организацията.
Дисертационният труд и приносите са лично дело на дисертанта.
Дисертационният труд е апробиран с две публикации на международни
конференции.
5.Мнения, препоръки и забележки:
Нямам забележки по същество, освен някои технически и
правописни грешки, които ще бъдат дадени на докторанта.
6.Заключение:

Най–отговорно считам, че представения дисертационен труд и
автореферата са разработени на високо ниво, с нужното качество и в
достатъчен обеми отговарят на изискванията на Закона за развитие на
академичния състав в Р. България.
Гореизложеното ми дава основание да предложа на уважаемите
членове на научното жури, да присъдят наЯлчънКарагьозлеробразователна
и научна степен „доктор“.
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