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Член на научното жури: проф.дтн инж. Асен Недев Атанасов.
Дисертационният труд е обсъден и предложен за защита от
катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ при Варненски
Свободен Университет „Черноризец Храбър“. Материалите за
защита ми бяха предоставени от административното ръководство
на катедрата и отдел „Човешки ресурси“ на ВСУ „Черноризец
Храбър“. Всички формални действия и срокове са спазени, което
е основание за даване на ход на процедурата по защитата.
Предварително
отбелязвам
устойчивостта
на
професионалната му дейност в периода преди и след започване
на докторантурата по посочената докторска програма. Той се е
занимавал и продължава да работи в областта на контрола и
управлението на галваничното производство в различните му
аспекти. От този факт според мен произтичат много добрите му
технологични познания в областта
на галваничното
производство. Тази част от жизнената и професионалната
биография на Акън Нурал очевидно е била определяща за избора
на тематиката и областта на приложение на дисертационния труд.
Не на последно място отбелязвам изключително подходящия
избор на научен ръководител в лицето на доц. д-р инж.
Александър Киров, чиито инженерни умения и
научна
добросъвестност аз познавам и оценявам много високо.
В дисертацията се разглеждат в образователен, научен и
приложен план въпросите за изграждане на модел за оценка и
структура на управление на галваничното производство с цел
създаване на благоприятна трудова среда. Доброто познаване на

процедурите на галваничното производство и на структурата на
технологичните операции и елементите в които те се реализират
е позволило на докторанта Акън Нурал да установи
съответствията
между
осем
технологични
операции
(първоизточници) и шест физически източника на трудови
злополуки и професионални заболявания. Това по същество е
основата на обекта на изследването. Самото изследване в
методичен план може да бъде наречено „статистическа обработка
на експертно-аналитични данни“, получени от осем фирми в
чиито структури има обособени цехове или производствени
участъци за галванизация на различни детайли. Като имам
предвид собствения си опит и трудностите при набирането на
експертни данни за професионални заболявания, поради
нежеланието на работниците да участват в подобни анкети
считам, че получената информационна база данни в достатъчен
обем е безспорен успех. Очакванията за недобро качество на
експертната статистика са успешно преодолени чрез
използването на съвременни програмни среди: SSPS 15.0, Excel и
Word. Обекти на проверка за адекватност са пет работни
хипотези за
предотвратяване на трудовите злополуки и
професионалните заболявания: за влияние на мерките на защита
при основаването и функционирането на фирмите, за началната и
последващата
информираност
на
работниците
и
за
образователното им ниво. Изследването на условията на труд в
галваничното производство е извършено в девет направления:
превенция на мерките за защита, работата с химическите
вещества, електрозахранване, вентилация, пожарна и аварийна
безопасност, колективни и индивидуални средства за защита,
информираност за потенциални опасности.
Оценка на резултатите и приносите на кандидата:
1.
Научно-приложни
приноси,
свеждащи
се
до
получаването на потвърдителни факти с помощта на
съществуващи евристически и статистически методи. В резултат
на това е постигнато обогатяване на съществуващите знания в
областта на осигуряването на безопасни и благоприятни условия
на труд в производства, които са постоянни източници на
злополуки и професионални заболявания.

1.1. Въведен и използван е системен подход за
установяване на съответствието и причинно-следствените връзки
между технологичните операции в конкретно производство и
опасностите от трудови злополуки. Този подход може да бъде
изведен извън схемата на галваничното производство и в този
смисъл да получи по-широко приложение.
1.2. Разработен е модел за оценка и управление на една
система за защита на работещите в конкретни производства от
трудови
злополуки
и
професионални
заболявания.
Общовалидността на подхода за изграждане на модела се доказва
от приетата обща структура: оценка с помощта на бази от данни,
факторен анализ с помощта на подходящи статистически методи
и програмни среди и управляващи въздействия като обратни
връзки по най-значимите фактори.
2.
Приложни приноси, свеждащи се до предлагането на
конкретни решения за създаването на благоприятни условия на
труд и намаляване на трудовите злополуки и професионалните
заболявания в галваничното производство.
2.1. Разработена, във вид удобен за непосредствено
прилагане, е база от данни за технологичните процеси и операции
в галваничното производство и на причинно-следствените им
връзки с трудовите злополуки и професионалните заболявания.
2.2. Конкретни приложни резултати могат да бъдат открити
в изясняването на влиянието на технологичното и техническото
обзавеждане на конкретни системи (електрозахранваща,
вентилационна, противопожарна) и на конкретните технологични
процедури (почистване, галванизация, измиване, изсушаване).
2.3. Приложна стойност имат и конкретните препоръки от
организационен характер към фирмите с галванични
производства за повишаване на културата за безопасни условия
на труд. Тук прибавям и приносите от дидактичен характер,
свеждащи се до препоръки към фирмите за повишаване на нивото
на образованието и информираността на работещите в
галваничните производства с цел предотвратяване на трудовите
злополуки и професионалните заболявания.

Критични бележки и препоръки:
1.
В качеството на препоръка обръщам внимание на
прекалено свободното използване на понятието „риск“ (около
десет пъти в автореферата). Когато се оценява безопасността във
вероятностен аспект, може да се говори за оценка на риска по
методите основаващи се на теорията на риска. Тук това го няма.
2.
Би било добре да бъде представена структурна схема
на системата и модела за управление на безопасността на
галваничното производство. Това може да бъде прието като
препоръка за бъдещо развитие и публикуване на изследванията.
3.
Допуснати са някои правописни грешки, но те не
оказват влияние върху цялостната ми положителна оценка.
Преди да запиша окончателната си оценка в заключението,
искам да обърна внимание върху много доброто познаване на
технологичния процес на галванизация от страна на докторанта.
Такива работи се четат с удоволствие.
Заключение:
Мнението ми за представения дисертационен труд е
положително. Образователните и научните цели поставени пред
докторанта са реализирани. Това ми дава основание да предложа
на уважаемото жури да присъди на маг. инж. Акън Нурал
образователната и научна степен „доктор“ по програма „Техника
на безопасността на труда и противопожарна техника“.
Дата: 20.10.2018 г.
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