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На дисертационен труд на тема:

„Анализ на безопасността на работното място в галваничното
производство“

представен от инж. Акън Нурал,

докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Строителство на
сгради и съоръжения“ на Архитектурен факултет на Варненски свободен
университет „Черноризец Храбър“ по докторска програма „Техника на
безопасността на труда и противопожарна техника“

От проф. д-р инж. Стефан Терзиев

Предложеният дисертационен труд от докторанта Акън Нурал е в обем
от 143 страници, с 18 фигури и 23 таблици, като е разработен с въведение,
4 глави и заключение. Използвана е литература от 79 заглавия на
английски и турски език, както и интернет сайтове и е оформен на много
добро ниво.

1. Кратки биографични данни:

Докторантът Акън Нурал е роден на 10.06.1982 г. в гр. Хатай,
Р Турция. Завършва бакалавърска степен в Държавния университет на
Азербайджан през 2006 г. със специалност „инженер-химик“. През 2014 г.
завършва магистърска степен, специалност ЗБУТ, в Йени Йюзъл
университет - Истанбул.

2. Актуалност на разработения труд:

Темата е актуална и важна, което произтича от тежкия, опасен и
рисков характер на това производство, от една страна и стремежа за
свеждане до минимум на професионалните заболявания и трудовите
злополуки, а също и на материалните  и екологични щети за обществото,
от друга страна.

Цел:

Създаване на безопасни условия на труд и превенция на трудовите
злополуки чрез анализ на производствените, технологичните и
икономическите показатели на поддържането и ремонта на съоръженията



и изследване спазването на законовите изисквания на безопасност на труда
при реализирането на този вид дейност.

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

1. Анализиране статистиката на трудовите злополуки, на базата на
което да се идентифицират причините и обстоятелствата за тези
злополуки, определяне местата и причините за тяхното настъпване с
оглед създаване ефективна политика на превенция.

2. Разкриване функционалните възможности на различните форми на
поддържане на съоръженията, изискванията и взаимната връзка
между тях за постигане максимално безопасни условия на труд.

3. На базата на анализ на нормативните документи и експлоатацията на
технологичните съоръжения формулиране на типични общи и
специфични изисквания за безопасност при работа на участниците в
процеса на галваничното производство.

Обект на изследването са:

Фирми и производствени участъци на фирми с галванично
производство, намиращи се в промишлените зони на Истанбул – Р Турция.

Ограничения на изследването:

Изследването е извършено в 8 фирми с 96 непосредствено работещи на
различни позиции в този сектор, като ръководителите, собствениците на
тези форми и представителите на контролните органи не са обект на
изследването.

Във въведението авторът прави изследване и анализиране на методите
и средствата за предпазване на работещите в този особено опасен и рисков
сектор от трудови злополуки и професионални заболявания, като са
изведени рисковите фактори за възникване на трудови инциденти. Чрез
„културата на безопасност“ са анализирани и разгледани „безопасните
условия на труд“ в галваничното производство в Р Турция. На основание
на събраните и анализирани статистически данни е установено, че
съвременното състояние на този важен, тежък и рисков сектор на
производството по отношение на безопасността на труда не е на
необходимото ниво и значително изостава от европейските и световни
тенденции в тази област.



Във втора глава „Анализ на причините за трудовите злополуки в
галваничното производство“ докторантът извършва комплексен анализ
на причините за трудови злополуки за характерните за галваничното
производство технологични процеси и операции. Разгледани са подробно
трудовите злополуки и свързаните с тях професионални заболявания,
причинени от химическите вещества, използвани в галваничното
производство. Докторантът задълбочено разглежда и въпросите за
пожарната и взривната безопасност, тъй като използваните технологични
процедури в това производство са свързани с използването на химични
продукти  с висока пожарна и взривна опасност (различни разтворители и
разредители), която съществува в почти всички зони на процеса на
галванизиране на детайлите. Наличието на високоефективна
противопожарна вентилация и спазването на противопожарните норми са
задължителни за всички галванични производства. Докторантът разглежда
въпросите за квалификацията на работниците в галваничните
производства, обвързана с разнообразните процедури и технологии в това
производство, които поставят особено високи изисквания към персонала,
познания по: обща и неорганична химия, електротехника, топлотехника,
вентилационна техника, екология и др. Това налага работещите да
преминават през специализирано обучение (начално и периодично) и да са
запознати с мерките за предотвратяване на трудовите злополуки и
свързаните с тях професионални заболявания.

В трета глава “Резултати от изследването“ на базата на изградените
пет хипотези докторантът реализира целта и задачите, поставени в първа
глава. Като основни фактори за предотвратяване на трудовите злополуки и
професионални заболявания в сектора докторантът посочва превенцията,
информираността на работещите и образователното им ниво. Описани са
използваните средства и методи при изследването и са изложени
основните резултати от изследванията на докторанта. В таблици и
графични изображения на фигури са показани: статистическите данни на
участниците в изследването, резултатите от изследване превенцията за
предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните заболявания;
резултатите от изследване на работата с химически вещества; резултатите
от изследване работата на електрозахранването; от работата на
вентилационната система; от изследването на пожарната безопасност; от
изследване на аварийната безопасност; професионалните заболявания;



мерките за предотвратяване на трудовите злополуки и информирането на
работещите в това производство.

Четвърта глава „ Анализ на получените резултати“ изяснява
факторите, оказващи най-голямо влияние върху трудовите злополуки и
професионални заболявания. Необходимо е да се отбележи, че
извършеният анализ и интерпретация на получените статистически
резултати е направен задълбочено и критично. Анализирани са петте
работни хипотези, формулирани в трета глава, като е оценено влиянието на
отделните фактори в тези хипотези върху трудовите злополуки и
професионални заболявания.

Пета глава “Модел на оценка и управление на галваничното
производство за защита от трудови злополуки и професионални
заболявания“ показва изградената методология за управление на сектор
галванизация с цел превенция и оптимизация на защитата от трудови
злополуки и професионални заболявания и е обобщение на извършеното от
докторанта и реализиране на целта на доктората.

Необходимо е да се отбележи, че всяка от главите завършва с изводи,
които представляват анализ на получените резултати.

Автореферат

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

3. Степен на познаване състоянието на проблема

Докторантът показва много добро познаване на състоянието на
проблема в Р Турция и Европейския съюз.

4. Научни, научно-приложни и приложни приноси на дисертацията

Напълно приемам предложените от докторанта научно-приложни (3бр)
и приложни (3бр.) приноси.

5. Преценка на публикациите по темата на дисертацията:

Докторантът Акън Нурал е представил две публикации по темата, една в
съавторство с научния ръководител и една самостоятелна, изнесени на
международни научни конференции. Те 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:

Дисертационният труд е структуриран добре, 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 правописни
и стилови грешки. Считам, че дисертацията и авторефератът са
разработени професионално, на високо ниво, с използване на сериозен
статистически апарат, в нужния обем и с необходимото качество.

Препоръчвам на докторанта в бъдещата си дейност, с цел
мултиплициране на получените резултати в този рисков и тежък
производствен сектор, да насочи вниманието си към по-широк кръг от
фирми в Р Турция.

7. Заключение:
Най-отговорно считам, че предоставеният 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 Акън Нурал образователната и

научна степен „доктор“.

24.10.2018г. Рецензент:………………………

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


