СТАНОВИЩЕ
от
доц. д-р инж. Милена Тенчева Кичекова
за дисертационен труд на тема:
„Система за управление на безопасни условия
на труд в круизни пристанища“
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“
на
Автор: Мете Чедже, докторант на самостоятелна подготовка в катедра
„Строителство на сгради и съоръжения” при Архитектурен факултет на
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
Настоящето становище е изготвено въз основа на:
1. Заповед на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър”, № 1167 от 24.07.
2018г. 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 Мете Чедже е роден на 6 февруари 1974г. в гр. Истанбул,
Р. Турция. Завършва бакалавърска степен през 1993 г. в Черноморския
Технически университет в гр. Истанбул специалност „Морски науки и
технологии”. През 2013 г. завършва магистърска степен в Истанбулския
Университет „Йени Юзул” специалност „Здравен мениджмънт”.
Специализира застраховане на морски системи, океанография и обща
култура. Понастоящем работи във фирма „Агаоглу Сиркетлер Груп” като
експерт по морски транспортни системи.

2. Актуалност на разработената тема.
При изследване условията на труд в пристанищата на Република
Турция сеустановява, че трудовите злополуки са сред най - важните рискови
фактори на работната среда, които съставляват 2,61% от всички трудови
злополуки. Пристанищата, които са важни транспортни възли в развитието на
световната търговия, променят организацията и функциите си, при които
значението на човешкия елемент в пристанищните услуги постоянно се
увеличава. Това е особено важно за круизните пристанища, в които работят
голям брой служители с разнородни професии, обслужващи големи групи
пасажери.
3. Кратка аналитична характеристика на дисертационния труд.
Представеният материал е с обем от 159 страници и се състои от
въведение, изложение в 4 глави, препоръки, заключение, списък с използвана
литература и две приложения. Съдържанието на всяка от главите е
разпределено в отделни параграфи, като в края на всяка глава са направени
конкретни изводи. Основният текст съдържа 16 фигури и 51 таблици.
Списъкът на литературните източници се състои от 127 заглавия на турски
език и английски език.
Глава първа. В литературният обзор на дисертационния труд е
направен разрез в исторически план на научните изследвания относно
безопасните условия на труд в пристанищата. Подчертава се, че системите за
управление на работното място осигуряват качествено изпълнение на
безопасността на работното място, като системно изследват условията на
безопасност на служителите и гарантират прилагането на мерките за
безопасност. Констатира се, че ръководството 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 и безопасни условия на труд
(OHSAS). Изтъква се, че такива системи следва да бъдат разработени по
начин, който да е достатъчен за определяне на опасностите, причинени от
работните дейности, оценка на рисковете, контролиране на опасностите и
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управление на допустимия риск. Разглежда се и се анализира
законодателството по БУТ на национално ниво, както и международните
норми за осигуряване на безопасен труд. Дефинират се основните понятие на
пристанищната инфраструктура, класифицират се пристанищата по основни
принципи. Разглеждат се особеностите на пристанищата в регион Мармара,
който е обект на изследването. Разглеждат се трудовите злополуки в
пристанищата, като се прави детайлен анализ на причините за възникването
им. Изтъкнато е, че следва да бъде създадена и повишавана културата на
безопасност на служителите, както и организирането на превенция на
рисковите фактори за по-голяма ефективност на всички дайствия по
ограничаване на условията за възникване на трудовите злополуки.
Глава втора. В тази глава се разглежда методологията на изследване
на Системата за управление на безопасни условия на труд. Представя се
модела на изследване, изтъква се методиката за събиране на данни. Разглежда
се технологията за приложение на статистически методи за обработка на
данните, конкретизират се статистическите хипотези и се дефинират са
изследователските хипотези. Осъществява се избор на метод за статистически
анализ, като подробно се разглеждат преимуществата на основните методи.
Глава трета. В трета глава се осъществява предварителното анкетно
проучване, като приоритет е даден на демографските характеристики на
служителите в изследваните пристанища. Измерват се и се оценяват
равнището на квалификациите и нивото на възприятие на климата за
безопасност от персонала на круизните пристанища. Извършва се обработка
и оценяване на резултатите на анкетното проучване.
Представят се резултатите от оценката на нивото на адекватност по
аспекти на системата за управление на безопасни условия на труд. В таблична
форма и графичен вид са визуализирани разпределенията на възприятията на
персонала.
Глава четвърта. В тази глава се извършва тестване, оценка и числен
анализ на достоверността на изследователските хипотези. Проведеният
анализ определя възприемането на климата по отношение на безопасността
на служителите в зависимост от пола, възрастта, образованието и
професионалния опит на персонала в круизните пристанища.
Изтъква се, че статистическите данни и анализите от изследването
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дават възможност за предоставяне на съответни препоръки за намаляване и
ограничаване на трудовите злополуки и повишаване нивото на безопасност на
круизните пристанища.
4. Обобщение на резултатите и оценка на приносите на докторанта
По отношение на приносите в дисертационния труд приемам, че:
- са посочени основните методи за класификация на
характеристиките на трудовите злополуки в круизните пристанища,
основните причини, регистрирането и анализирането им;
- избрани и изследвани са теоретични модели и изследователски
хипотези за оценка системата за управление на безопасните условия на труд в
круизните пристанища при различни нива на системата;
- създадена е методика за анкетиране и анализ по отношение на
служителите и мениджърите в круизните пристанища и чрез използване на
подходящи статистически методи за изследване е оценена значимостта на
отделните нива и аспекти на системата за управление на безопасните условия
на труд и са обосновани препоръки по уъвършенстване политиката за
обучение по управление на безопасните условия на труд, като превенция
срещу трудовите злополуки и издигане нивото на безопасност в този отрасъл.
5. Публикации по дисертационния труд.
Във връзка с дисертацията са представени 2 публикации, които са в
съавторство и са представени на две международни научни конференции,
организирани от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” и
Научно - техническите съюзи по строителство в България.
6. Оценка на състоянието на автореферата.
Представеният ми автореферат е изготвен съгласно изискванията.
Необходимо е изведените научно-приложни и приложни приноси на работата
да бъдат по-прецизно формулирани, за да отразят в цялост всички основни
части на дисертационния труд, както и уменията на докторанта за правилно
анализиране и решаване на поставените задачи.
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7. Бележки и препоръки.
1. В анализа на литературните източници не са посочени системите за
управление на БУТ в пристанищата от ЕС.
2. Не е достатъчен обема на анализа на резултатите към всяка една от
графиките. Не са напълно ясни изводите от тези резултати. Необходимо
е конкретизиране на резултатите.
3. В дисертацията е наличе известно изместване на фокуса поради твърде
широкото формулиране на заглавието на дисертационния труд.
4. Получените изводи, резултати и препоръки към Системата за
управление на безопасни условия на труд в круизните пристанища в
регион Мармара следва да бъдат разпространени и в другите
пристанища на територията на Република Турция.
8. Заключение
В заключение приемам, че представеният дисертационен труд е
дисертабилен. Критичните бележки и препоръки не намаляват качествените
характеристики на дисертацията. Като член на научното жури приемам, че
дисертационният труд на Мете Чедже отговаря на изискванията на Закона за
развитие на академичния състав на Република България, Правилника към
него и Наредба №12 за придобиване на образователно и научна степен
„доктор” и научна степен „доктор на науките” във ВСУ.
Въз основа на изложеното, давам положителна оценка на
дисертационния труд на Мете Чедже и препоръчвам на членовете на
уважаемото жури да присъдят образователната и научна степен „доктор”
в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия”
по докторска програма „Техника на безопасността на труда и
противопожарна техника”, катедра „Строителство на сгради и
съоръжения” при Архитектурен факултет.
13 август 2018 г.

Изготвил становището:
/доц. д-р инж. Милена Кичекова/
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