
РЕЗЕНЦИЯ

На дисертационен труд на тема:

„Система за управление на безопасни условия на труд в круизни
пристанища“

предоставен от инж. Мете Чедже

за присъждане на образователно-научна степен „доктор“ по научна
специалност „Техника на безопасността на труда и противопожарна
техника“, докторант на самостоятелна подготовка към катедра
„Строителство на сгради и съоръжения“ на Архитектурен факултет на
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

От проф. д-р инж. Стефан Терзиев

Предложеният дисертационен труд от докторанта Мете Чедже е в обем
от 159 страници с 16 фигури и 51 таблици, като е разработен с въведение,
4 глави, 2 приложения и използвана литература от 127 заглавия на
английски и турски език, оформен на много добро ниво. Авторът на
дисертационния труд е докторант на самостоятелна подготовка към
катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ на Архитектурен
факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“.

1. Кратки биографични данни:

Инж. Мете Чедже е роден на 06.02.1974г. Бакалавърската си степен
завършва през ноември 1997г. в „Karadeniz Techniсal University”
(Технически университет Карадениз – гр. Трабзон) , магистърската си
степен завършва през 2014г.в „Istanbul Yeni Yuzyil University“. Докторанта
има дългогодишен стаж като ръководител по БУТ на плавателен съд.

2. Актуалност на разработения труд:

Темата е особено актуална и важна, което произтича от стремежа за
свеждане до минимум както на човешките жертви и професионални
заболявания, така и на материалните и екологични щети за обществото.
Трудовите злополуки и професионални заболявания на персонала и
пасажерите в круизните пристанища на Република Турция са сред най-
важните рискови фактори, които възникват вследствие на условията на



труд и обитаване в тази среда. Пристанищата, които са важни транспортни
елементи в развитието на световната търговия и туризъм, променят
организацията и функциите си като специализирани транспортни системи,
при които значението на човешкия елемент в пристанищните дейности и
услуги постоянно се увеличава. Това е особено важно за круизните
пристанища, на които работят голям брой служители с разнородни
професии, обслужващи хиляди пасажери.

Цел:

Изследване и анализ на системите за управление на безопасните
условия на труд в круизните пристанища на Република Турция за
ограничаване на трудовите злополуки чрез прилагане на подходящи и
ефективни препоръки към нормативната база за БУТ.

Задачите, чрез които се постига целта на този труд, са следните:

1. Анализ на системите за безопасност по отношение на осигуряване на
безопасните условия на труд, сравнение и оценка на
международните стандарти и системи за управление на безопасност
при работа.

2. Проучване на видовете пристанища и причините за трудовите
злополуки в тях, анализиране експлоатацията, обслужването и
контрола на съоръженията в тези пристанища за постигане на
безопасни условия на труд.

3. Избор на модел, методики и изследователски хипотези за оценка
системите за управление на безопасните условия на труд и нейните
основни аспекти в круизните пристанища, прилагане на методи за
статистическа обработка и анализ на надеждността на изследванията.

4. Проучване и анализиране нивото на удовлетвореност на работещите
от условията на безопасност и предписване на мерки и препоръки за
тяхното намаляване и ограничаване съобразно проведеното
изследване и проучване.

Обект на изследването са:

Круизните пристанища в региона на Мармара с капацитет 6 100 000
бруто-регистър тона, където се обработва 55% от общия капацитет на
корабите в пристанищата на Р. Турция.

Ограничения на изследването:



Изследвани са безопасните условия на труд в 21пристанища, които се
експлоатират от публични дружества, 23 от пристанищата в район
Мармара и 28 от пристанищата в частния сектор.

Във въведението е изтъкнато, че трудовия травматизъм на персонала е
сред най-важните рискови фактори, които възникват вследствие условията
на труд в работна среда. Изтъкнато е, че тя е икономическа категория и е
съвременна политика за ефективен бизнес.

Първа глава третира въпросите за съвременното състояние на
безопасните условия на труд в круизните пристанища. Констатирано е, че
ръководствата на круизните пристанища разбират необходимостта от
формиране на динамични, непрекъснати, ефективни и адекватни системи
за управление и разработват системи по БУТ в рамките на Системата за
управление на здравословни и безопасни условия на труд.(OHSAS).
Анализирани са законодателството в Р. Турция по въпросите за безопасни
условия на труд и международните норми за осигуряване на безопасен
труд. Направена е класификация на пристанищата и техните особености;
услугите, които те предоставят; трудовите злополуки и причините за тях,
както и анализ на тези злополуки.

Глава втора е посветена на методологията на изследване на системата
за управление на безопасните условия на труд, като е разгледан модела на
изследването; статистическите методи за анализ и технологията за тяхното
приложение за обработка на данните; дисперсионен анализ на различните
видове тестове и тяхното приложение за решаване проблемите на
безопасността на труда в круизните пристанища.

Глава трета третира въпросите, свързани с резултатите и анализа от
извършените изследвания, предварителните анкетни проучвания на
участниците в изследването, демографската им структура и задълбочен
анализ на получените анкетни резултати, оценени по избраните методи и
тестове. Показани са и резултатите от оценката на нивото на адекватност
по аспекти на системата за управление на безопасни условия (OHSAS);
извършен е задълбочен анализ на тези статистически данни по аспекти на
системата.

В глава четвърта е направено тестване, оценка и числен анализ на
достоверността на изследователските хипотези. В този обхват се
разглеждат поотделно един по един отношенията между подсъзнателните



аспекти на OHSAS – безопасно работно място, безопасните елементи на
системата за управление на служителите, безопасната система за
управление и общото ниво на безопасност на климата, като се проверява и
корелацията на връзките между тези променливи.

Необходимо е да се отбележи, че всяка от главите завършва с резултати,
които практически са изводите към съответната глава.

Автореферат

Авторефератът отразява всички основни части на дисертационния труд,
отговаря на изискванията и дава възможност ясно да се покажат научно-
приложните приноси на работата.

3. Степен на познаване състоянието на проблема:

Докторантът отлично е запознат със състоянието на проблема в Р.
Турция и Европейския съюз.

4. Научни, научно-приложни и приложни приноси на дисертанта:

Научно приложни и приложни приноси:

Съгласен съм с предложените от докторанта приноси с научно-
приложен и приложен характер, като напълно ги приемам.

5. Преценка на публикациите по темата на дисертацията:

Докторанта Мете Чедже е представил две публикации по темата на
дисертацията, и двете в съавторство с научния си ръководител изнесени на
международни научни конфекции. Двете отразяват отделни моменти от
дисертацията и по този начин са апробирани съществени части от нея
преди защитата й. Специалистите са имали възможност да се запознаят с
изследванията, изводите и препоръките на автора. Тази дейност оценявам
като изцяло положителна и приемам, че публикациите са лично дело на
докторанта.

6. Мнения, препоръки и забележки:

Дисертационния труд е структуриран правилно, като целта и задачите
на дисертацията са коректно дефинирани, обектът, предметът и границите
на изследването са определени правилно. Графичното оформление на



труда и автореферата е много добро, като в текстовата част са налице
някои правописни и стилови грешки.

Считам, че дисертацията и автореферата са разработени
професионално, на високо ниво, с използване на сериозен математически
апарат, в нужния обем и с необходимото качество.

Имам следните препоръки към докторанта:

1. Да се направи необходимото резултатите от дисертацията да станат
достояние на ръководните органи на круизните пристанища в Р.
Турция за осигуряване обучение и контрол на ефективността им с
цел осигуряване на безопасни условия на труд.

2. В бъдещата си дейност докторанта да насочи вниманието си и към
безопасните условия за пасажерите в круизните пристанища, чийто
брой е голям и непрекъснато се увеличава.

7. Заключение:
Най-отговорно смятам, че представеният дисертационен труд и

авторефератът са разработени на високо ниво, с нужното качество и в

достатъчен обем и отговарят на изискванията на Закона за развитие на

академичния състав в Р България – ЗРАСРБ ( ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.,

изм. ДВ, бр. 81 от 15.10.2010 г. и изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г),

Правилника към него и Инструкция 6 за академичния състав на ВСУ

„Черноризец Храбър“.

Гореизложеното ми дава основание да предложа на уважаемите

членове на Научното жури да присъдят на инж. Мете Чедже

образователната и научна степен “доктор“.

12.08.2018г. Рецензент:………………………

гр. Варна /проф. д-р инж. Стефан Терзиев/


