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На дисертационен труд на тема:
„Техника на безопасността на труда на аварийните екипи в базовите
GSM станции“
представен от Осман Тургут
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 Осман Тургут е в
обем от 127 страници, с 46 фигури и 2 таблици, като е разработен с
въведение, 4 глави, 2 приложения и използвана литература от 154 заглавия
на английски, български и турски език, оформен на много добро ниво.
1. Кратки биографични данни:
Докторантът Осман Тургут е роден на 1 януари 1966г. в гр.
Истанбул, Р. Турция. Завършва бакалавърска степен през 1989г. в Илдиз
технически университет, а през 2014г. завършва магистърска степен в
Иени Илдиз Университет. Понастоящем работи като експерт в Тюрксел.
2. Актуалност на разработения труд:
Темата е актуална и важна, което произтича от огромното
приложение и използване на базовите GSM станции в Р. Турция и света от
една страна и стремежа за свеждане до минимум на професионалните
заболявания и материалните и екологични щети за обществото от друга.
Актуалността на темата се обуславя и от необходимостта да се гарантира
спазването на правилата и техниките за безопасност чрез повишаване на
културата на безопасност на всички служители, ангажирани в дейността на
аварийните екипи, обслужващи базовите GSM станции.

Цел:
Целта е да се изследва културата и климата на безопасност на
аварийните екипи, обслужващи базовите GSM станции и културата на
безопасност на населението, обитаващо районите на разположение на
базовите GSM станции.
Задачите, чрез които се постига целта на този труд, са следните:
1. Идентифициране, изследване и анализиране на факторите, влияещи
върху културата и климата на безопасност на аварийните екипи,
обслужващи базовите GSM станции.
2. Избор и предложение на методи за повишаване културата и
подобряване климата на безопасност на аварийните екипи,
обслужващи базовите GSM станции.
3. Идентифициране, изследване и анализиране на факторите, влияещи
върху културата и климата на безопасност на населението в районите
на базовите GSM станции.
4. Избор и предложение на методи за повишаване културата и климата
на безопасност на населението в районите на базовите GSM станции.
Обект на изследването са:
Базовите GSM станции в Р. Турция, които са около 75000 бр., като
около 65% от тях са разположени върху покривите на сгради. При
експлоатацията на базовите GSM станции се цели: качествено обслужване;
минимизиране на разходите; осигуряване на техническото поддържане;
управление мобилността на абонатите; защита от претоварване на трафика;
повишаване продуктивността и гъвкавостта на мрежата. Наред с това
приоритетно е и значението на културата и климата на безопасност както
на аварийните екипи, така и на населението в районите на базовите
станции.
Ограничения на изследването:
Направените проучвания и изследвания обхващат действащите
аварийни екипи и живеещото в районите на GSM станции население в
квартал Бешикташ, гр. Истанбул, Р. Турция.
Във въведението авторът анализира безопасните условия на труд, които
създават предпоставките за пълно физическо, психическо и социално

благополучие както на работещите, така и на живеещите в районите на
GSM станциите. Анализирани са въпросите на техническата безопасност,
опасните производствени фактори, културата на безопасност и климатът
на безопасност.
В първа глава авторът анализира техническата безопасност на
аварийните екипи на базовите GSM станции, като разглежда архитектурата
и разположението на базовите станции. Анализирани са авариите и
аварийните случаи в базовите станции и факторите, влияещи върху
безопасността на труда, дължащи се на средата (физически, микроклимат
на средата, химически, биологични, физиологични и психологични) и
такива, дължащи се на човека.
Глава втора обхваща въпросите, касаещи влиянието на културата и
климата на безопасност върху безопасността на аварийните екипи на
базовите станции. Третирани са въпросите, свързани с организационната
култура и културата на безопасност; контролните дейности по културата
на безопасност; факторите за поддържане културата на безопасност;
културата на безопасност и ръководството на екипи и модели на културата
на безопасност.
В трета глава докторантът прави изследване на културата на климата на
безопасност на аварийните екипи в базовите GSM станции. Разгледани са:
моделът на изследването; целта, хипотезите и задачите на изследването.
За измерване на културата на безопасност на аварийните екипи и
населението е съставен въпросник с използвани и утвърдени в световен
мащаб въпросници: за ценности и практики на културата на безопасност;
за оценка културата на безопасност. Извършено е и описание на извадката,
като може да се подчертае, че тя е умерено балансирана и представителна.
Четвърта глава обхваща анализа и интерпретирането на резултатите от
изследването, като данните от проведеното изследване са обработени със
статистическата програма IBM SPSS Statistics, версия 23.0, като таблиците
от проведените анализи са представени в приложения към дисертационния
труд. Отчетено е влиянието на демографските променливи на членовете на
аварийните екипи върху културата им на безопасност; влиянието на
културата на безопасност на членовете на аварийните екипи; влиянието на
позиционните характеристики на членове на аварийните екипи върху
културата им на безопасност; влиянието на културата на безопасност в

екипа; влиянието на демографските променливи на населението в районите
на базовите GSM станции върху културата му на безопасност. Направени
са обобщения и изводи, които напълно подкрепям.
Автореферат
Авторефератът отразява всички основни части на дисертационния труд,
отговаря на изискванията и дава възможност ясно да се покажат научноприложните и приложни 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 дисертацията
Съгласен съм с научно-приложните (3бр.) и приложните (3бр.) приноси,
посочени от докторанта.
5. Преценка на публикациите по темата на дисертацията:
Докторантът Осман Тургут е представил две публикации по темата, една в
съавторство с научния си 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 зашитата 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 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
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 необходимото качество.

7. Заключение:
Най-отговорно считам, че предоставения 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 Осман Торгут образователната и
научна степен „доктор“.

24.10.2018г.

Рецензент:………………………

гр. Варна

/проф. д-р инж. Стефан Терзиев/

