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Дисертационния труд е обсъден и насочен за защита пред научно
жури от катедра „Строителство на сгради и съоръжения” при Архитектурен
факултет на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.
Катедрата е акредитирана и има права да подготвя докторанти по
докторска програма програма „Техника на безопасността на труда и
противопожарна
техника”.
Предварителното
обсъждане
на
дисертационния труд се е състояло на разширен катедрен съвет на
03.09.2018г. Пълен комплект от документите по защитата ми е предаден от
ръководството на първичното звено на 10.10.2018г.
Прегледът на първичните документи показва, че всички формални
действия и срокове са спазени, което е основание за даване на ход на
официалната защита.
Докторантът Осман Тургут е завършил инженерното си
бакалавърско образование през 1989г. в Истанбул, а магистърска степен е
получил след обучение през 2013 – 2014г. по образователна програма
„Occupational Safety and Health”. Работи в системата на Телеком като
ръководител на звено „Професионално здраве и сигурност”. Споменавам
тези факти от жизнената и професионална биография на Осман Тургут, за
да подчертая творческата устойчивост на развитието му и предварителната
му подготовка за настоящия дисертационен труд.
Настоящата рецензия е изготвена в съответствие с изискванията на
Наредба №12 на ВСУ„Черноризец Храбър” в частта ú, отнасяща се до
оценяване и рецензиране на дисертации за придобиване на образователна и
научна степен „доктор”.

I.Актуалност и значимост на разработения в дисертацията проблем.
По мое мнение актуалността на изясняването на проблемите за
безопасността изобщо и на безопасността на труда на обслужващите екипи
и населението, обитаващо районите около базовите GSM станции се дължи
на оскъдните сведения за организационните и управленските действия на
фирмите, занимаващи се с тази дейност. Както във всички случаи при
възникване на нов тип системи, обслужващи населението, така и тук се
наблюдава един начален процес на бързо запълване на търговско –
потребителските ниши и насищане на пазара без да се обръща
необходимото внимание на подготвеността на обслужващите екипи и
населението по такива въпроси като безопасност на екипите и населението,
вероятността за професионални заболявания, опасности за сградния фонд и
т.н. И ако техническата страна на проблемите на безопасността се решава в
тези начални етапи от фирмите чрез въвеждане на подобрение в
технологиите и оборудването, на нови системи за автоматичен контрол и
сигнализация и на средства за колективна и индивидуална защита, то на
въпросите за създаването на безопасна среда на аварийните екипи и на
населението не се обръща необходимото внимание. Тук не трябва да
пропускаме и липсата на статистика и на надеждна база от данни за
източниците на неизправности и последиците от тях. В резултат на тази
ентропия на първоначалните сведения се стига до неадекватни и
необосновани слухове за пряко или косвено влияние на тези нови
технологии и организации върху професионалната и обществена
безопасност. Вместо да ни убеди в необходимостта от решаване на
проблемите на обществената безопасност, докторантът на 15 страници (от
4 до 18стр.) ни запознава с общите понятия на риска и задълженията на
работодателите, а след това преминава към описание на техническата
среда (на още 15 страници). В автореферата му под наименованието
„Актуалност на темата” се споменава за подобряване на културата и
климата на безопасността – понятия, в които той трябва да потърси
конкретни приноси.
Въпреки тази начална бележка, аз преценявам, че по нататъшното
развитие на изследванията е правилно обосновано. Тук виждам
благотворното влияние на научния ръководител, който е подбрал темата,
предмета и общата насока на изследванията.
Като се има предвид, че тезите, поставени пред дисертанта ще бъдат
доказвани с помощта на експертни данни, които са силно пресичащи се и
размити, считам, че изборът на утвърдени и доказали качествата си
програмни среди е правилен.
II.Характеристика на естеството и достоверността на материала,
върху който се градят приносите на дисертационния труд

Приемам, че общата методология на изследването се основава на
статистически анализ на евристични данни, получени чрез допитване и
анкетиране на членовете на целевите групи. Предмет на анализ и доказване
е тезата, че нивата на безопасните условия на труд зависят пряко или
косвено от културата на безопасност на членовете на аварийните екипи и
от климата на безопасност на работното място и организационната култура
на обслужващите и обслужваните групи от хора. За измерване на
културата на безопасност на аварийните екипи и населението се използват
данни, получени чрез анкети, основаващи се на утвърдени в световен
мащаб въпросници (Диаз-Кабрера, Cox and Cheyne, Abdullah). За измерване
на климата на безопасност на членовете на аварийните екипи на базовите
GSM станции се прилага въпросник, известен като Nordic occupational
safety climate questionnaire (NOSACQ-50). С това се дава възможност за
решаване на поставените четири задачи: валидизиране на инструмент за
измерване на културата на безопасност; влияние на демографските
фактори, зависимост между културата за безопасност на екипите и
населението и климата на безопасност в екипа и в района.
По създадена схема (фиг.3.1.) е направена проверка на седем
хипотези за значимостта на влиянията на факторите върху възприятията за
култура и климат на безопасността.
В експертното изследване са включени данни от 128 анкети на
членове на аварийните екипи, обслужващи базовите GSM станции в
квартал Бешикташ на град Истанбул и 96 анкети на жители на този район.
С включването на последните данни докторантът Осман Тургут излиза
извън рамките, очертани от заглавието на дисертацията и разглежда
допълнително въпросите за културата и климата на безопасни условия на
населението. Това е похвално. Като отчита предварително вероятността за
недобро качество на експертната статистика той се е насочил към
използването на методи с доказани работоспособност и възможности:
статистическата среда SPSS Statistics и Microsoft Office – Excel и Word – за
обработка на документи. На тази база преценявам, че достоверността на
материала, върху който се градят приносите, дава възможност за
качествено решаване на поставените цели и задачи.
Оценка за резултатите и приносите на кандидата

1.Научно – приложни приноси, свеждащи се до получаване на нови и
потвърдителни факти с помощта на известни евристически методи и
статистически подходи и модели:
1.1.Създаден е модел, който показва влиянието на културата на
безопасност на членове на аварийните екипи и населението в района на
базовите GSM станции върху климата на безопасност;
1.2.С помощта на хипотези за оценка на значимостта на влиянието на
факторите е създаден модел на съответствие между демографските,
образователните и професионалните фактори, характеризиращи
аварийните екипи и населението и културата на тяхната безопасност.
2.Приложни
приноси,
позволяващи
разпространението
на
получените резултати в други области с аналогичен предмет на дейност:
2.1.На базата на адаптирането на утвърдени в световен мащаб
въпросници са предложени и използвани скали за измерване на културата
и климата на безопасност на аварийните екипи и на населението;
2.2.Получена е собствена база от данни, които могат да бъдат
предоставени на други групи и екипи със същия предмет на дейност;
2.3.Направени са препоръки към фирмите и местните власти за
усъвършенстване на нормативната база с цел повишаване на културата и
климата на безопасност на екипите и населението.
III.Оценка на участието на автора в получените приноси в
дисертацията и публикациите към нея
Като изключвам решаващата роля на научния ръководител при
определянето на насоката на дисертационния труд, което е напълно
нормално, преценявам, че основните приносни елементи са лично дело на
докторанта Осман Тургут. Това се отнася както за автореферата и текста на
дисертацията, така и за двете публикации – едната самостоятелна, а
другата обща с научния ръководител.
IV.Възможности за използване на получените резултати в практиката
Възможностите за използване на получените резултати в практиката
са посочени при оценката ми за значението на приложните приноси към

дисертацията в т.II от настоящата рецензия. Що се отнася до препоръките
за бъдещо развитие и внедряване, те ще бъдат посочени в т.VI.
V.Авторефератът вярно и точно отразява всички претенции и
резултати на автора на дисертационния труд. Въвеждащата част на
автореферата съдържа всички задължителни структурни елементи:
актуалност на темата, обект и предмет на изследването, изследователски
проблем и авторска теза, цел, задачи и методология на изследването –
сведения, които биха могли да намерят място и в основния дисертационен
текст.
VI. Критични бележки и препоръки:
6.1.След като една от основните претенции за научно – приложни
приноси е „създаване на валидиран въпросник за изследване на културата
на безопасност” би било добре този въпросник да бъде представен в
дисертацията. Същото в по-голяма степен се отнася до конкретните
анкети, с помощта на които е направено експертното допитване и са
получени базите от данни. Представянето на поне една анкетна карта в
основния текст или в отделно приложение е задължително;
6.2.Представените причинно – следствени схеми за оценка на
влиянието на отделните фактори върху изходните показатели на културата
и климата на безопасност не отговарят на основните изисквания на
теорията и практиката на управлението (фиг.2.1 и 3.1.). Всички схеми на
управление се изграждат от т.нар. еднопосочни структурни звена по
основния управляващ канал, а коригиращите или превантивни действия се
въвеждат към управляващия субект като обратна връзка. В този смисъл
към схемата на фиг.2.1. трябва задължително да бъдат включени обратни
връзки. Що се отнася до фиг.3.1. в този си вид тя не може да бъде наречена
„теоретичен модел на изследването”. Моделът на влиянието на
демографските, образователни, личностни и др. фактори се получава едва
след проверка на седемте хипотези и след тяхното доказване той да бъде
представен в съответствие с изискванията на теорията на управлението;
6.3.При представянето на резултатите от статистическия анализ е
допусната грешка – текстовете за потвърждаване на хипотезите 3 и 4 са
напълно идентични. Това се отнася както за автореферата (стр.32), така и
за основния текст (стр.110 и 111). На мен ми е ясно как е допусната тази
грепка, но тя трябва да бъде поправена от докторанта;

6.4.Като препоръка за бъдеща научна и публикационна дейност на
докторанта отправям пожеланието си след подробно запознаване със
системния анализ и с теорията на управлението да представи удобни за
ползване схеми за причинно – следствените връзки в един общ модел.
VII.Заключение
Мнението ми за представения дисертационен труд е положително.
Подобен проблем се разглежда и решава за първи път. Образователните и
научно-изследователски цели са постигнати. Това ми дава основание да
предложа на уважаемото научно жури да присъди на маг.Осман Тургут
образователната и научна степен „доктор” по програма „Техника на
безопасността на труда и противопожарна техника”.
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