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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 ВСУ „Черноризец Храбър”. Дисертационният
труд е с обем от 128 страници и се състои от увод, изложение в 4 глави,
обобщения и изводи, заключение, приноси, 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 46 фигури и 2 таблици.
Списъкът на литературните източници се състои от 154 заглавия на турски
език, английски език и интернет източници. Авторът на дисертационния
труд е докторант на самостоятелна подготовка в катедра „Строителство на
сгради и съоръжения” при Архитектурен факултет на ВСУ „Черноризец
Храбър” – гр. Варна.

Защитата на дисертационния труд пред научно жури ще се състои на
12.11.2018г. от 10,00 часа в Актова зала на ВСУ „Черноризец Храбър”.
Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в
канцеларията на катедра „Строителство на сгради и съоръжения” при
Архитектурен факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”, стая А226.
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I.ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1.Въведение
Мобилната мрежа GSM вече има над 2,1 милиарда абоната в целия
свят. Това я прави най-голямата телефонна мрежа в света. В условията на
глобална цифровизация, предизвикателствата пред фирмите, занимаващи
се с монтаж, поддръжка и ремонт на тази огромна комуникационна мрежа
са много и различни на вид. Новите условия, в които работят тези фирми,
налагат и използване на нови подходи, гарантиращи безопасността на
екипите, занимаващи се с тази дейност.
Насочеността на дисертационния труд към актуалните проблеми на
техниката на безопасност труда на аврийните екипи в базовите GSM
станции е свързана непосредствено с необходимостта от осигуряване на
ново качество на тяхната дейност в отговор на нарастващите изисквания на
обществото за безопасен труд.
2.Актуалност на темата
Актуалността на темата на дисертационния труд се обуславя от
необходимостта да се гарантира спазване на правилата и техниките на
безопасност чрез повишаване културата на безопасност на всички
служители, ангажирани в дейността на аварийните екипи, обслужващи
базовите GSM станции. Необходимо е също да се подобри климатът на
безопасност в екипите. Това ще доведе до усъвършенстване дейността на
ремонтните екипи, поради все повече увеличаващите се изисквания към
техниката на безопасност на техният труд. В частност, това е особено
актуално за екипите, обслужващи базовите GSM станции, поради
нарастващата цифровизация на комуникационната мрежа и увеличаване на
изискванията за техника на безопасност, от една страна, а от друга –
поради липсата на сериозни научни изследвания и приложни разработки за
научнообоснованата организация на тяхната работа, които да обогатят
управленския инструментариум и да облекчат по-нататъшното развитие и
усъвършенстване на тази дейност.
3.Обект и предмет на изследването
Обект на изследването е техниката на безопасност като система от
организационни и технически мероприятия и средства, които
предотвратяват въздействието на опасни производствени фактори върху
работещите. Анализира се културата на безопасност и климатът на
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безопасност в аварийните екипи като част от организационните
мероприятия, подпомагащи техниката на безопасност и факторите, които
влияят върху тези величини.
Предмет на изследването е дейността на аварийните екипи,
обслужващи базовите GSM станции, организацията на труда им и
методите за подобряването на тази организация, водещи до подобряване
качеството и безопасността на работата им.
4.Изследователски проблем
Наличието на несъответствие между организационните мероприятия,
гарантиращи безопасността на членовете на аварийните екипи,
обслужващи базовите GSM станции и тяхната култура на безопасност и
климатът на безопасност в екипите е изследователският проблем,
разработен в дисертационния труд. Необходимо е да се установят
факторите, влияещи върху култура на безопасност и климатът на
безопасност на членовете на аварийните екипи и да се препоръчат мерки за
тяхното подобряване. Необходимо е също да се установят факторите,
влияещи върху културата и климата на безопасност на населението,
живеещо в районите на местоположение на базовите GSM станции и да се
препоръчат мерки за подобряването им.
5.Авторска теза
В съществуващите нормативни документи, действащи на
територията на Република Турция, са описани характеристиките на
аварийните ситуации, възникващи при експлоатация на базовите GSM
станции и поведението на аварийните екипи при отстраняването им.
Описан е и протоколът, който аварийните екипи в общините, в държавните
институции и частните фирми подписват с въоръжените сили на Турция за
взаимопомощ и сътрудничество при възникване на авария в базова GSM
станция, която може да се превърне в бедствие. Протоколът включва
обучение на персонала, обмен на информация с населението, привеждане
на готовност на средствата и оборудването за преодоляване последствията
от аварията, провеждане на практически занятия и правилният начин на
действие по време на авария в базова GSM станция.
Ниската култура на безопасност както на членовете на аварийните
екипи, обслужващи базовите GSM станции, така и на населението,
живеещо в района на разположение на тези станции, води до ниски нива на
безопасността при аварии. Това налага идентифициране на факторите,
които влияят на културата на безопасност както на аварийните екипи, така
и на населението, живеещо в района на базовите GSM станции. След
изследване и анализ на тези фактори, следва да се препоръчат мерки, които
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да доведат до повишаване културата на безопасност на членовете на
аварийните екипи, до повишаване нивото на климата на безопасност в
екипите, до повишаване културата на безопасност на населението в района
на базовите GSM станции и до покачване климата на безопасност в този
район.
6.Цел и задачи на дисертационния труд
Целта на дисертационния труд е да се изследва културата и климата
на безопасност на аварийните екипи, обслужващи базовите GSM станции и
културата на безопасност на населението, обитаващо района на
разположение на базовите GSM станции.
За постигане на тази цел, в условия на бурно и непрекъснато
развиващите се технологии в сферата на комуникациите, се формулират
новите изисквания и решават следните задачи:
1.Идентифициране, изследване и анализиране на факторите, влияещи
върху културата и климата на безопасност на аварийните екипи,
обслужващи базовите GSM станции.
2.Предлагане на нови методи за повишаване на културата на
безопасност и подобряване климата на безопасност на аварийните екипи,
обслужващи базовите GSM станции.
3.Идентифициране, изследване и анализиране на факторите, влияещи
върху културата на безопасност на населението и климата на безопасност в
района на базовите GSM станции.
4. Предлагане на нови методи за повишаване културата на
безопасност на населението и климата на безопасност в района на базовите
GSM станции.
7.Методология на изследването
В дисертационният труд е използван анкетния метод за събиране на
информация за културата на безопасност и климата на безопасност на
аварийните екипи на базови GSM станции и на населението в района им.
Разработени са подходящи въпросници и са ползвани известни и
утвърдени в литературата такива за анкетиране състава на аварийните
екипи. Разработени са въпросници и са направени анкети и сред
населението на изследвания район – квартал Бешикташ на град Истанбул,
Турция.
Чрез анализ на резултатите от анкетите е направен анализ на
факторите, които влияят върху изследваните величини.
За обработка и анализ на данните са използвани софтуерни програми
за статистическа обработка - SPSS 17.0 и за обработка на документи Microsoft Office – Excell и Word.
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8.Ограничения на проблемния обхват на дисертационния труд
Направеното проучване обхваща изследване на културата на
безопасност на членовете на действащите аварийни екипи, обслужващи
базовите GSM станции на територията на квартал Бешикташ, град
Истанбул, Турция. Изследвана е също културата на безопасност на
граждани, живеещи в този квартал в близост до местоположението на GSM
станции и климатът на безопасност на населението в този район.
Настоящата работа не включва изследване на техническата страна на
техниката на безопасност на аварийните екипи, обслужващи базовите GSM
станции.
II.ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Дисертационния труд е структуриран в увод, четири глави,
заключение, в общ обем 128 страници. В основният текст се съдържат 2
таблици, 46 фигури. Списъкът с използваната литература е 149 източника –
турски, чуждестранни и интернет източници.
III. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
УВОД
Съгласно[138] безопасните условия на труд (БУТ) са такива
условия, които създават предпоставки за пълно физическо, психическо и
социално благополучие на работещите лица. Тези условия се осигуряват
от нормативни актове и съответстващите им социално-икономически,
организационни, технически, хигиенни и лечебно-профилактични мерки и
средства.
Настоящият дисертационен труд представлява теоретико-емпирично
изследване на зависимостта на БУТ от културата на безопасност на
членовете на аварийните екипи, обслужващи базовите GSM станции и
климатът на безопасност на работното място и организационната култура
като фактор за превенция на безопасността в работната среда. Предмет на
научен анализ е тезата, че културата и климатът на безопасност на
работното
място
определят
равнището
на
ефективност
на
организационните политики за превенция на техническата безопасност в
организацията.
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За осъществяване целите на изследването е съставена анкета за
изследване културата на безопасност на членовете на аварийните екипи,
обслужващи базовите GSM станции и на населението, което живее и
работи в близост до такива станции. Разработена е скала за измерване на
равнището на ефективност на организационните политики за превенция на
безопасността на персонала в базовите GSM станции и на населението в
района на местоположението им.
Реализираното в условията на Република Турция проучване за
влиянието на културата на безопасност върху климата на безопасност на
работното място, дава възможност да се очертаят контурите на
организационния профил за превенция на безопасността и механизмите за
поддържането ú на необходимото ниво за един от най-перспективните и
бързоразвиващи се отрасли в държавата.
ПЪРВА ГЛАВА
АНАЛИЗ
НА
ТЕХНИЧЕСКАТА
БЕЗОПАСНОСТ
АВАРИЙНИТЕ ЕКИПИ НА БАЗОВИТЕ GSM СТАНЦИИ

НА

1.1.АРХИТЕКТУРА НА GSM МРЕЖАТА
Първите мобилни телефонни мрежи не са били клетъчни.. Те са
осъществявали връзка между мобилни абонати в коли чрез една
единствена базова станция, която покривала със сигнал целия град.
Базовата станция се е разполагала на високо място и имала мощен
предавател (няколкостотин W), за да осигурява покритие до няколко
десетки километра.
При „клетъчната концепция" дадена географска област се покрива
със сигнал не от една, а от много на брой, но по-маломощни базови
станции, обслужващи по-малки области (клетки) с възможност
многократно използване на едни и същи честотни канали, но на
достатъчно голямо разстояние една от друга, в т. нар. „съклетки" ( Фиг. 1).
Това води до рязко повишаване на капацитета на клетъчната мрежа, дори
осигурява най-естественият път за нейното разширяване чрез мащабно
намаляване на размера на клетките, увеличаване на броя им и намаляване
на излъчената мощност. Клетъчната комуникационна технология се оказа
толкова ефективна, че днес е водеща за повечето безжичните комуникации
с много потребители, осигурявайки висок капацитет дори при ограничен
ресурс на честотния спектър. Успешно се решава и другият проблем – за
истинската „мобилност” на потребителите. При клетъчните мрежи няма
проблем с далечината на покритие и с шума – при слаб сигнал абонатът
може да се „прехвърли” към друга клетка (handover), осигурявайки
непрекъсваемостта на разговора.
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СЪКЛЕТКИ

СЪСЕДНИ
КЛЕТКИ

Фиг. 1.1. Концепция за клетъчна мобилна система
1.2.Разположение на базовите GSM станции
На фиг.1.2. са показани типични случай на местоположение на
базови GSM станции: на самостоятелна конструкция, върху покрив на
съществуваща сграда, на комин на производствена единица и т.н., а на
фиг.1.3. – различни конструктивни изпълнения на базовите GSM станции.

Фиг.1.2. Местоположение на базовите GSM станции
9

Фиг.1.3. Конструкции на базовите GSM станции
Представени са типични случаи за местоположение и конструктивно
изпълнение на кулата и помещението на базовите GSM станции, като се
отчита:
 положение в населените места;
 състояние на подвижност на помещението;
 височина на кулата.
Обстоятелствата при различните случаи определят различни
възможности за обслужване и поддържане на съоръженията в базовите
станции и следователно осигуряване различни БУТ.
1.3.Аварии и аварийни случаи в базовите GSM станции
Аварийните случаи в базовите GSM станции са комбинация от
внезапна ситуация, неочаквани и непредвидими събития. Те могат да се
случат и при работа на базовите GSM станции, които обикновено са
построени извън населените места. Изработени са специално от стоманена
конструкция и могат да достигнат до 100 м. височина за страната. Когато
10

се разглеждат извънредни ситуации на кулите, трябва да се определи
хоризонталната товароносимост спрямо скоростта на вятъра. На фиг.1.4 е
показано пречупване на стълб, породено от въздействието на природни
действия.

Фиг.1.4.Пречупване на стълб породено от природни сили

Фиг.1.5. Саботаж срещу мобилна станци
Антените на мобилни базови станции трябва да са разположени
близо до потребителите. Затова в градовете се инсталират нисковолтови
базови станции. Инсталират се повече базови станции с по-малка мощност,
като целта е да се покриват по-малки райони. Това означава, че наличието
на повече базови станции води до използването на по-малка мощност на
излъчване, но и до по-добра ефективност на мрежата, а мобилните
телефони работят с по-малко енергия.
Статистически погледнато, базовите станции в Р.Турция от общо
75 000 станции 65% са поставени върху покриви на сгради, съгл. [34] .
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Други места, подходящи за разполагане на антени, са електрически
стълбове или железни пилони.
Ако апаратурата се монтира твърде далеч от потребителите, това не
само ще влоши качеството на сигнала, но също така ще доведе до
увеличаване мощността на излъчването, до намаляване живота на
батериите в мобилните телефони, както и до невъзможност да се проведе
разговор. Монтирането на голям брой базови станции в населеното място
води до използването на по-малка мощност на излъчване, както и до подобра ефективност на мрежата.
Когато се анализират рисковете, които могат да възникнат при
мобилните базови станции, трябва да се отбележат и атаки по време на
демонстрации при социални събития, като станциите могат да бъдат дори
запалени. На фиг.1.5. е даден пример, който показва саботаж срещу
мобилна станция, в случая запалване при протестните действия за парка
„Гези“, Истанбул, Таксим, в град Диарбекир.
В настоящият труд се разглеждат културата на безопасност на
членовете на аварийните екипи, обслужващи базовите GSM станции и
климатът на безопасност в екипите, както и културата на безопасност на
населението, живеещо в района на базовите GSM станции и климатът на
безопасност в района. БУТ, който зависят от техническата страна на
въпроса (работа на височина, работа с електрически ток и др.п.) са описани
в нормативните документи и тяхното спазване зависи от културата на
безопасност на членовете на аварийните екип и климатът на безопасност в
екипите.
Аварийните екипи, обслужващи базовите GSM станции, работят във
високо технологична среда, понякога в изключително сложни и опасни
ситуации, което изисква още повече да се следи за строго изпълнение на
предписаните процедури за безопасност. Затова високата култура на
безопасност на членовете на тези екипи и високото ниво на климата на
безопасност в екипите е от изключително важно значение за сигурността и
безопасността им.
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Изводи от първа глава:
1.Разгледан
е
начинът
на
действие
на
съвременната
телекомуникационна мрежа от гледна точка на безопасността на
аварийните екипи, обслужващи и поддържащи базовите GSM станции.
2.Разгледани са начинът на закрепване на антените и местата, където
обичайно се разполагат базовите GSM станции и опасностите, свързани с
достъпа до тях, поддръжката и обслужването им.
3.Разгледани са най-често възникващите аварии в базовите GSM
станции и опасностите при тяхното отстраняване.
4.Разгледани и анализирани са факторите, влияещи върху
безопасността на труда на аварийните екипи в базовите GSM станции.

ВТОРА ГЛАВА
ВЛИЯНИЕ НА КУЛТУРАТА И КЛИМАТА НА БЕЗОПАСНОСТ
ВЪРХУ БЕЗОПАСНОСТТА НА АВАРИЙНИТЕ ЕКИПИ НА
БАЗОВИТЕ GSM СТАНЦИИ
Културата на безопасност на членовете на аварийните екипи,
обслужващи базовите GSM станции е важен елемент от техниката на
безопасност на екипите и организационната им култура, който издига
безопасността като основна ценност и водещ приоритет в поведението на
хората по време на работа. Поддържането на висока култура на
безопасност в аварийните екипи, обслужващи базовите GSM станции се
налага като ключово изискване за безопасната експлоатация и ремонт на
тези съоръжения.
Терминът „Култура на безопасност” (КБ) се използва за първи път в
доклада Safety Series, №75-INSAG-1 на МААЕ, през 1986 г., и се развива в
Safety Series, №75-INSAG-3. Там се се дава осъвременено определение за
културата на безопасност и се регламентират пет характеристики на висока
култура на безопасност и свързаните с тях атрибути (показатели).
Разгледани са основите на ефективността на културата на
безопасност, с цел определяне на възможни подходи за повишаването ú
(фиг.2.1.).
В доклада на МААЕ пътищата за повишаване на културата на
безопасност се разглежда в три аспекта:
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 развиване и поддържане на ценности, които насърчават положителна
култура на безопасност;
 провеждане на самооценка на културата на безопасност;
 систематично и непрекъснато повишаване на културата на
безопасност.
Периодичното провеждане на самооценки на културата на
безопасност е основна част от процеса на нейното постоянно повишаване.
Целта на самооценките е да се създаде ясна картина за състоянието на
културата на безопасност на членовете на аварийните екипи, обслужващи
базовите GSM станции, да се оценят и популяризират силните страни и да
се определят областите за подобрение в процесите и в поведението им чрез
набелязване на конкретни мерки за изпълнение, като част от дейностите за
непрекъснато развитие на КБ.

Културата на безопасност е комплекс от характеристики на
експлоатиращата организация и поведението на отделните лица в нея, които
показват, че на безопасността се отдава най-висок приоритет и се отделя
необходимото внимание.

Безопасността
е ясно
осъзната
ценност
Безопасността
е част от
всички
дейности

Характеристики
на висока
култура на
безопасност
Безопасността
се стимулира
чрез учене

Лидерството
по отношение
на
безопасността
е ярко
изразено

Отговорността
за
безопасността
е ясна

Фиг. 2.1. Характеристики на висока култура на безопасност
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2.1. Организационна култура и култура на безопасност
Организационната култура се определя в литературата [21, 34, 55, 83,
98] като система от ценности и убеждения, които си взаймодействат с
членовете на аварийните екипи, ръководството на аварийните екипи,
ръководството на мобилният оператор, контролните органи и определят
норми на поведение по време на работа, сплотеност, стабилност,
интеграция и мотивация. Това е предпоставка значението на
организационната култура да не е оценено и тя да не се приема като
основоопределяща за ефективното функциониране на организациите.
Редица автори [2, 17], са открили пряка функционална зависимост между
организационната култура и техниката на безопасност, което показва, че
организационната култура и културата на безопасност като неин елемент е
важна част от безопасността на служителите.
Разгледаните публикации сочат, че съществува пряка зависимост
между климата на безопасност с показателите за нивото на безопасност [3,
16, 66]. Това показва, че климата на безопасност е важен елемент от
техниката на безопасност на служителите, в това число и на аварийните
екипи. Организационните политики и процедурите са най-често срещаните
показатели при изследване на безопасността [12, 33]. Научните
изследвания сочат, че политиките за безопасност, действащи чрез
културата на безопасност, оказват влияние върху безопасното поведението
на служителите [5, 7, 32,]. Резултатите от различни проучвания
затвърждават взаимовръзката между културата на безопасност и
практиките по безопасност на служителите [44, 67]. Съществува силна
връзка между: безопасността като организационна ценност, управленски
практики за безопасност, комуникационните процеси, ученето от
инциденти и участието на членовете на аварийните екипи за насърчаване
на безопасността [91, 118].
2.1.1. Контролни дейности по културата на безопасност
Контролните дейности по безопасност на аварийните екипи се
извършват рутинно, за да се:
 препоръчат подобрения на организацията по безопасност на
дейността на аварийните, където е необходимо;
 уверят ръководителите на екипите в нивото на безопасност на
ръководените от тях дейности;
 удостоверят и документират изпълненията на съответните
изисквания за управление на безопасността.
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Контролните дейности по безопасност, както и другите дейности по
управление на безопасността на аварийните екипи, се интегрират в
работния процес на базовите GSM станции.
Дейностите по културата на безопасност на членовете на екипите
включват изработване на дългосрочна програма с мероприятия за нейното
повишаване. Тази дългосрочна програма трябва да се изготвя след
самооценка на културата на безопасност на членовете на аварийните екипи
в базовите GSM станции и да включва редица конкретни дейности като:
 Издаване на нови редакции на контролирани документи, свързани с
тяхното управление на документите;
 Разпространение на електронни копия на контролирани документи;
 Оптимизация на организацията на деловодната работа и
документооборота и др.
Периодичното провеждане на самооценки на културата на
безопасност на членовете на аварийните екипи е основна част от процеса
на нейното постоянно повишаване. Целта на самооценките е да се създаде
ясна картина за състоянието на културата на безопасност на членовете на
екипите в базовите GSM станции, да се оценят и популяризират силните
страни и да се определят областите за подобрение в процесите и в
поведението на членовете на аварийните екипи чрез набелязване на
конкретни мерки за изпълнение, като част от дейностите за непрекъснато
развитие на КБ.
С цел осигуряване на по-добра комуникация както по вертикала, така
и по хоризонтала, е добре да се въведе използване на електронна поща и на
автоматизирана информационна система „Документооборот” за проверка,
съгласуване и разпространение на работни документи и за
разпространение на контролирани документи в електронен вид. С това се
намалява броят документи, отпечатани и съхранявани на хартия. За подобра информираност на членовете на аварийните екипи в Интранет
трябва своевременно да се публикуват информации за дейности в
предприятието, за експлоатационни събития – вътрешни и външни, и др.
Учебните материали по тренинг „Лидерство” периодично се
актуализират и се провежда събеседване с членовете на аварийните екипи
по теми, свързани с културата им на безопасност. За целта екипи от
членове на Съвета по КБ трябва да посещават работните места и обсъждат
конкретни въпроси, свързани с темите култура на безопасност, работа в
екип, създаване на атмосфера на доверие, докладване на грешки и
проблеми, лидерство, подготовка за международни мисии и др. Целта е да
се повиши увереността на хората в техните знания в областта на културата
на безопасност и в това, че мнението на всеки е важно и че всеки има
съществен принос към повишаването на безопасността. По редица значими
въпроси периодично се организират дискусии във фокус групи. В
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обсъжданията се включват представители на ръководен и изпълнителски
персонал от ръководството на мобилния оператор, което дава възможност
да се отчете гледната точка на хора с различен опит, права и задължения.
Резултатите от работата на фокус групите се обобщават и анализират и въз
основа на тях се предвиждат коригиращи мероприятия или се използват
като входни данни за последващи самооценки на културата на
безопасност.
2.1.2. Фактори за поддържане културата на безопасност
Факторите, улесняващи или затрудняващи развитието на културата
на безопасност на членовете на аварийните екипи в базовите GSM станции
са различни. Но ангажираността на ръководството на аварийните екипи с
политиката на безопасност на членовете им във всички случаи повишава
техните нива на култура на безопасност. Повишаването на знанията на
членовете на аварийните екипи за безопасно поведение на работното място
изпълнява политиките на ръководството за безопасност, което води до
намаляване на риска от инциденти на работното място.
Климатът на безопасност в базовите GSM станции се различава от
останалите
предприятия
с
това,
че
базовите
станции
са
високотехнологични съоръжения и членовете на аварийните екипи
притежават висока култура на безопасност, обусловена от тяхното
образование, интелект, мотивация.
Изследователите [8, 14] представят множество фактори за култура на
безопасност като:
 знания за безопасност;
 мотивация за безопасност;
 лидерство;
 фактори на средата.
2.1.3. Култура на безопасност и ръководството на екип
В научната литература [9, 10, 11] е установено, че ролята на
ръководния персонал за безопасността на работното място е
изключително важна. Ръководителят на аварийния екип трябва да има
както той самия безопасно поведение, така и да дава личен пример на
служителите от екипа си. Ръководството на аварийния екип се счита за
важен елемент на климата на безопасност и за участие в безопасността.
„Ефективното ръководство от висшия мениджмънт е ключова
характеристика на положителна култура на безопасност, тъй като определя
как всички останали в организацията се очаква да действат по въпросите за
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безопасността” [12]. Европейската агенция за безопасност и здраве при
работа извежда пет основни принципа на ефективното ръководство за
култура на безопасност: отговорност за създаване на превантивна култура;
приоритетни и последователно прилагани политики на БЗР; ангажираност
на висшето ръководство; комуникация, откритост и сътрудничество със
заинтересованите страни; оценяване и участие на служителите [13].
Силното и ефективно ръководство гарантира, че се определят и
подреждат по важност цели относно безопасността (планиране), че се
въвеждат практики за изпълнение на критериите за безопасност
(изпълнение), че ефективността на системата се проверява постоянно
(проверка) и че се предприемат коригиращи и/или превантивни мерки
(действие) (фигура 2.1.).

Определят се и се
подреждат по
важност цели
относно
безопасността
(планиране)

Въвеждат се
практики за
изпълнение на
критериите за
безопасност
(изпълнение)

Ефективността на
системата се
проверява
постоянно
(проверка)

Предприемат се
коригиращи и/или
превантивни мерки
(действие)

Фиг.2.1.Роля на ръководителя на екипа за безопасността
Отговорността за лидерство и за създаване на среда на непрекъснато
подобряване е на всички нива на ръководство на аварийните екипи, и поспециално на най-високото. Висшето ръководство на мобилния оператор
трябва да разбира, че успехът на организацията, що се отнася до
безопасната експлоатация и ремонт на базови GSM станции е в постоянно
променящата се вътрешна и външна среда, зависи в голяма степен от
способността да се проследява и постоянно да се подобрява ефективността
на мерките за контрол на риска. Ако висшето ръководство не демонстрира
информиран и постоянен ангажимент към безопасността на аварийните
екипи като една от главните цели, ангажиментът към безопасността на
терен може лесно да е във връзка с други, понякога противоречащи цели.
Ангажиментите на ръководството предполагат пряко участие на найвисшето ръководство във всички конкретни и важни аспекти на
безопасността на аварийните екипи на базовите GSM станции.
Ангажиментите на ръководството се реализират на практика чрез поредица
от аспекти на безопасността, както и съответната им връзка с другите
елементи на ТБ.
Силното и активно лидерство се затвърждава чрез видимият, активен
ангажимент от страна на висшето ръководство:
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 което въвежда ефективни системи за комуникация „отгоре надолу“ и
„отдолу нагоре“;
 установява ефективни структури за управление;
 интегрира управлението на безопасността в стопанските решения.
2.3. Модели на култура на безопасност
От прегледа на научната литература е видно, че налице са множество
модели по отношение на компонентите на културата на безопасност и на
взаимодействието между психологически, ситуационни и поведенчески
фактори. Моделите на развитие са определяни като влиятелни в областта,
тъй като поставят постигането на индивидуално и организационно
развитие във взаимозависимост със зрялостта на културата. Наблюдава се
необходимост от едновременното изследване на култура и климат на
безопасност поради липсата на съгласуваност между тях.
Настоящото изследване се основава на следната рамка: климатът на
безопасност в аварийните екипи, обслужващи базовите GSM станции е
резултат от индивидуалните нагласи на членовете на екипите (култура на
безопасност) и е основен фактор за безопасните условия на труд. Важна е и
културата на безопасност на населението, живеещо в района на базовите
GSM станции, защото при големи аварии на базовите станции, те действат
заедно с членовете на аварийните екипи.

Изводи от втора глава:
1.Културата на безопасност на членовете на аварийните екипи,
обслужващи базовите GSM станции, е важен елемент от техниката на
безопасност на екипите и организационната им култура.
2.Съществува
пряка
функционална
зависимост
между
организационната култура и техниката на безопасност на аварийните
екипи в базовите GSM станции, което показва, че организационната
култура и културата на безопасност като неин елемент е важна част от
безопасността на членовете на екипите.
3.Съществува пряка зависимост между климата на безопасност в
аварийните екипи с показателите за нивото на безопасност.
4. Описани и анализирани са контролните дейности по безопасност
на членовете на аварийните екипи, както и другите дейности по
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управление на безопасността на аварийните екипи на базовите GSM
станции.
5. Установено е, че ръководителят на аварийния екип трябва да има
както той самия безопасно поведение, така и да дава личен пример на
служителите от екипа си. Ръководството на аварийния екип се счита за
важен елемент на климата на безопасност и за участие в безопасността.
6. Установено е, че има необходимост от едновременното изследване
на култура на безопасност на членовете на аварийните екипи и климат на
безопасност в екипа, поради липсата на съгласуваност между тях.
ТРЕТА ГЛАВА
ИЗСЛЕДВАНЕ НА КУЛТУРАТА И КЛИМАТА НА
БЕЗОПАСНОСТ НА АВАРИЙНИТЕ ЕКИПИ В БАЗОВИТЕ GSM
СТАНЦИИ
3.1.Модел на изследването
Авторовата теза в настоящия дисертационен труд е, че най-важен
елемент от техниката на безопасност на аварийните екипи, обслужващи
базовите GSM станции, е културата на безопасност на членовете на
екипите, а тя е продукт на индивидуални и групови ценности, нагласи,
вярвания и възприятията, които определят ангажираността към
безопасността [15,22]. Колкото до климата на безопасност, той е
променлив показател на състоянието на културата на безопасност на
членовете на екипа [16]. Равнището и характеристиките на културата на
безопасност на членовете на екипа са определящи за посоката на
разгръщане на действията на ръководството на мобилния оператор и
лидерите на екипа по отношение на безопасността. Теоретичният модел на
изследването е показан на фиг.3.1.
1)Техниката на безопасност на аварийните екипи на базовите GSM
станции зависи от технически и организационни мероприятия и средства.
Организационните мероприятия и средства включват правила за
поведение на хората от екипа на работните им места при възникване на
авария или при поддръжка на съоръженията и правила за поведение на
хората от района, в който е разположена базовата станция. В тези правила
подробно са описани задълженията, правата и отговорностите на
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длъжностните лица. За всяка възможна ситуация е описан авариен план за
действие.
Техническите мероприятия и средства включват безопасност на
производственото оборудване и производствените процеси; внедряване на
нови машини и технологии; въвеждане на защитни и блокиращи
устройства; автоматичен контрол и сигнализация на технологични процеси
и операции; използване на средства за колективна и индивидуална защита
и др. Техническите мероприятия и средства зависят от фирмите
производители на съответното оборудване и човешкия фактор не влияе
върху тях, освен в случаите на умишлена повреда. Тази част от техниката
на безопасност на аварийните екипи, обслужващи базовите GSM станции
не е обект на настоящото изследване.
2)Културата на безопасност на аварийните екипи на базовите GSM
станции зависи от: работна среда; подкрепяща среда; обучение и знания за
безопасност; комуникация; лидерско поведение; политики и процедури за
повлияване равнището на климат на безопасност на работното място, както
и организационните политики за превенция на здравето и индивидуалното
здравно поведение на служителите. Изследванията разкриват взаимовръзка
между културата на безопасност на членовете на аварийните екипи и
практиките по безопасност както на ръководството на екипа, така и на
членовете на екипа.
3)Културата на безопасност на населението в района на
местоположението на базовите GSM станции е важно за поведението на
аварийните екипи. Населението трябва да има подготовка и знания за
безопасност. Местните власти регулярно трябва да провеждат обучителна
и превантивна дейност за действие при авария на базова станция. Те трябва
да провеждат дейности по защитата и да координират действията си с
единната спасителна система, а също да имат умения за подпомагане и
възстановяване.
4) Климатът на безопасност на работното място и отделните му
измерения влияят върху безопасността на членовете на аварийните екипи
като взаимосвързани понятия.
5) Демографските характеристики на членовете на аварийните екипи
и на населението, живеещо в района на разположение на базовите GSM
станции оказват влияние върху двата изследвани елемента: култура и
климат на безопасност. Равнищата на култура и климат на безопасност
варират в зависимост от позицията на членовете на екипите в
организационната йерархия.
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Предложеният теоретичен модел на изследването е класическа
форма на взаимовръзка и влияние на културата на безопасност на
членовете на аварийните екипи и климата на безопасност в екипа върху
тяхното проявление в безопасността в организацията [17].
3.2. Цел, хипотези и задачи на изследването
Основната цел на изследването е проучване на равнището на
културата на безопасност на членовете на аварийните екипи и населението
от района на местоположение на базовите GSM станции, както и за
равнището на климата на безопасност на работното място и в района, в
който е разположена базовата GSM станция.
Изследователските хипотези, изведени въз основа на представения
теоретичен модел на изследване на взаимовръзките, се проверяват
емпирично чрез изследователските инструменти, подбрани и конструирани
за целите на настоящето проучване. Хипотезите са следните:
 Хипотеза 1: Съществуват съществени различия във възприятията за
култура и климат на безопасност на членовете на аварийните екипи
на базовите GSM станции в зависимост от възрастта, семейното
положение, образованието и други демографски фактори;
 Хипотеза 2: Съществуват съществени различия във възприятията за
култура и климат на безопасност на членовете на аварийните екипи
на базовите GSM станции в зависимост от трудовия стаж на
съответното работно място в екипа;
 Хипотеза 3: Съществуват съществени различия във възприятията за
култура и климат на безопасност на работното място в зависимост от
йерархичното положение в организацията на членовете на
аварийните екипи;
 Хипотеза 4: Съществуват съществени различия във възприятията за
култура и климат на безопасност на членовете на аварийните екипи
на базовите GSM станции в зависимост от сменността на членовете
на аварийните екипи;
 Хипотеза 5: Характеристиките на културата на безопасност на
членовете на аварийните екипи на базовите GSM станции повлияват
положително равнището на отделните компоненти на климата на
безопасност на работното място;
 Хипотеза 6: Съществува пряка зависимост между мероприятията,
организирани от местните власти за обучение на населението при
авария на базова GSM станция и културата на безопасност на
населението;
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TЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ НА АВАРИЙНИТЕ ЕКИПИ НА БАЗОВИ GSM СТАНЦИИ:

ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ И
СРЕДСТВА:

правилата за поведение на хората на
работните места;

правилата за поведение на населението в
околността на базови GSM станции

задължения, отговорности и права на
длъжностните лица;

план за действие при авария на GSM
станция и др.

ТЕХНИЧЕСКИ МЕРОПРИЯТИЯ И СРЕДСТВА:

безопасност на производственото
оборудване и производствените процеси;

внедряване на нови машини и технологии;

въвеждане на защитни и блокиращи
устройства;

автоматичен контрол и сигнализация на
технологични процеси и операции;

използване на средства за колективна и
индивидуална защита и др.

Култура на безопасност на населението в
района на базови GSM станции:

Култура на безопасност на екипите на базови
GSM станции:



обучение и знания за безопасност;



провеждане на превантивна дейност;



провеждане на дейности по защитата;



работна среда;



подкрепяща среда;



обучение и знания за безопасност;



комуникация;

 координация на действията с единната
спасителна система;



лидерско поведение;



подпомагане и възстановяване;


др.

политики и процедури за безопасност и



ресурсно осигуряване;



приемане на помощи и др..

КЛИМАТ НА БЕЗОПАСНОСТ:


ангажираност на управлението;



ангажираност на служителите;



обучение, комуникация и доверие;

ДЕМОГРАФСКИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ, ЛИЧНОСТНИ И ДР.
ФАКТОРИ

 доверие в ефикасността на системите за
безопасност;
 приоритет за безопасност и неприемане на
риска и др.

Фиг. 3.1. Теоретичен модел на изследването
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 Хипотеза 7: Съществува пряка зависимост между културата на
безопасност на населението в района на базова GSM станция и
климата на безопасност в този район.
За осъществяване на изследователските цели и за проверка на
издигнатите хипотези са формулирани следните задачи:
 Задача 1: Да се състави въпросник, както и да се конструира и
валидизира инструмент за измерване културата на безопасност на
аварийните екипи на базова GSM станция и културата на
безопасност на населението;
 Задача 2: Да се провери влиянието на демографските и позиционни
характеристики на аварийните екипи на базова GSM станция и
населението от района върху културата на безопасност и климата на
безопасност в екипа и в района на станцията;
 Задача 3: Да се изследват взаимозависимостите между културата на
безопасност на членовете на аварийните екипи на базова GSM
станция и климата на безопасност в екипа;
 Задача 4: Да се провери влиянието на културата на безопасност на
населението в района на станцията върху климата на безопасност в
района.
За измерване на културата на безопасност на аварийните екипи и
населението е съставен въпросник, в който са използвани утвърдени в
световен мащаб въпросници:
 Въпросник за ценности и практики на културата на безопасност
(Questionnaire of Safety Culture Values and Practices), разработен от Д.
Диаз-Кабрера и сътр. (Díaz-Cabrera et al., 2007): Лидерско поведение
за безопасност; Система за докладване на инциденти; и Политики и
процедури за безопасност;
 Въпросник за култура на безопасност (Safety Culture Questionnaire),
разработен от С. Кокс и Т. Чейн (Cox and Cheyne, 2000): Лични
приоритети и потребност от безопасност; Работна среда и
Подкрепяща среда;
 Въпросник за оценка на културата на безопасност (Abdullah et al.,
2009), Обучение и компетентност.
За измерване на климата на безопасност на членовете на
аварийните екипи на базова GSM станция се прилага Въпросникът за
климат на безопасност на работното място (Nordic occupational safety
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climate questionnaire NOSACQ-50). NOSACQ-50 е разработен от екип от
изследователи по безопасност на труда [19].
Във въпросника са включени Демографски и позиционни променливи
като: възраст, пол, семейно положение, брой на децата, образование, стаж
в конкретната организация, позиция в организационната йерархия,
категория персонал, стаж на конкретната позиция и сменност.
3.3. Описание на извадката
В изследването са включени 128 членове на аварийни екипи,
обслужващи базови GSM станции в квартал Бешикташ на град Истанбул,
Република Турция. Това е приблизително 14% от служителите на Turk
Telekom в разглежданият район. Анкетирани са също 96 жители на този
район. Изследваните лица са от различни нива на организационната
йерархия
в
аварийните
екипи.
Демографският профил на извадката е очертан чрез групиране на
изследваните членове на аварийните екипи по пол, възраст, семеен статус,
брой на децата в семейството, образователен ценз, трудов стаж в
аварийните екипи, категория персонал, позиция, стаж на конкретната
позиция и сменност. Спецификата на дейността на аварийните екипи
предопределя непропорционалното разпределение по пол – процентното
съотношение на жените (8,1%) е девет пъти по-малко от това на мъжете
(91,9%) (фигура 3.2).

Фиг.3.2. Разпределение по пол на членовете на аварийните екипи
В зависимост от възрастта се обособяват четири групи, като найголям е процентният дял на членовете на аварийните екипи между 26 и 40
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години (74,2%). След тях се подреждат лицата между 41 и 55 години
(12,1%), последвани от служителите над 56 години (7,7%). Извадката е
репрезентативна по възрастови показатели и отразява активно работещата
част от населението (фигура 3.3.).

Фиг.3.3. Разпределение по възраст на членовете на аварийните екипи
В зависимост от семейното положение се обособяват две групи: поголямата е на семейните участници – 77,3%, последвана от несемейните
участници (фигура 3.4.), които са три пъти по-малко – 22,7%. Според броя
на децата 12,6% са посочили, че нямат деца. Участниците с едно дете са
13,8%, с две деца са 32,9 % и с повече от две – 40,7% (фигура 3.5.).
Разпределение по семейно положение на членовете в
аварийните екипи на базовите GSM станции
Женени

Неженени

23%

77%

Фиг.3.4. Разпределение по семейно положение на членовете на аварийните
екипи
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Разпределение по брой на децата на членовете на
аварийните екипи на базовите GSM станции
Без деца

С едно дете

С две деца

С повече от две деца

12%
41%

14%

33%

Фиг.3.5. Разпределение по брой на децата на членовете на аварийните
екипи
По отношение на образованието се наблюдава преобладаване на
лицата с висше образование. Висшистите (62,6%) са два пъти повече от
участниците със средно образование – 32,4%. Това е очаквано, тъй като
работата в сферата на комуникациите, каквато е работата на аварийните
екипи на базовите GSM станции, изисква подбор на квалифициран
персонал (фигура 3.6.).

Фиг.3.6. Разпределение по образование на членовете на аварийните екипи
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Според трудовия стаж в аварийните екипи най-много са лицата с
общ трудов стаж в тях от 2 до 10 години – 73,6%, следвани от участниците
с трудов стаж от 11 до 20 години (11,4%), а с трудов стаж по-малко от 1
година са едва 6,2% от извадката. Това в известна степен обуславя слабото
текучество в организацията (фигура 3.7.).

Фиг.3.7. Разпределение по трудов стаж на членовете на аварийните екипи
В зависимост от позицията в организационната йерархия и
категорията персонал, и по конкретно от съотношението между
представителите на висшето (2,2%) и средното (13,2%) ръководство –
15,4% и служителите от изпълнителско ниво (84,67%), извадката е поскоро репрезентативна за реалното съотношение в организациите (фигура
3.8.).

Фиг.3.8. Разпределение по позиция в организационната йерархия на
членовете на аварийните екипи
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Повече от половината от изследваните лица са инженернотехнически специалисти (68,9%). Това е разбираемо, тъй като дейността на
аварийните екипи налага преобладаването на тези категории персонал
(фигура 3.9.).

Фиг.3.9. Наличие на инженерно образование в членовете на аварийните
екипи
По отношение на сменността, извадката е с добро разпределение –
малко повече от половината от участниците работят на смени, което е
характерно за дейността на аварийните екипи (фигура 3.10.).

Фиг.3.10. Разпределение по сменност на членовете на аварийните екипи
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Като цяло, може да се обобщи, че извадката е умерено балансирана и
представителна. Изводите, които се формулират от настоящото
изследване, биха могли да се пренасят за други организации,
характеризиращи се с дейност, силно зависима от поддържането на високи
равнища на безопасност.
Изводи от трета глава
1.Конструиран е теоретичен модел на изследването, според който
най-важен елемент от техниката на безопасност на аварийните екипи,
обслужващи базовите GSM станции, е културата на безопасност на
членовете на екипите, а тя е продукт на индивидуални и групови ценности,
нагласи, вярвания и възприятията, които определят ангажираността към
безопасността. Колкото до климата на безопасност, той е променлив
показател на състоянието на културата на безопасност на членовете на
екипа. Равнището и характеристиките на културата на безопасност на
членовете на екипа са определящи за посоката на разгръщане на
действията на ръководството на мобилния оператор и лидерите на екипа
по отношение на безопасността.
2.Проведена е анкета между членове на аварийните екипи,
обслужващи базови GSM станции в квартал Бешикташ на град Истанбул,
Република Турция. Използван е известен в литературата въпросник
Въпросник за ценности и практики на културата на безопасност
(Questionnaire of Safety Culture Values and Practices), разработен от Д. ДиазКабрера и сътр. (Díaz-Cabrera et al., 2007).
3.Очертан е демографският профил на извадката чрез групиране на
изследваните членове на аварийните екипи по пол, възраст, семеен статус,
брой на децата в семейството, образователен ценз, трудов стаж в
аварийните екипи, категория персонал, позиция, стаж на конкретната
позиция и сменност.
4.Проведена е анкета между населението, живеещо в района на
базови GSM станции в квартал Бешикташ на град Истанбул, Република
Турция. Използван и апробиран е въпросник за изследване културата на
безопасност на населението и климата на безопасност в района.
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ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
АНАЛИЗ И
ИЗСЛЕДВАНЕТО

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

НА

РЕЗУЛТАТИТЕ
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В четвърта глава от дисертационния труд се представят резултатите
от проведеното емпирично изследвани. С цел проверка на издигнатите
хипотези, данните от проведеното изследване са обработени със
статистическата програма IBM SPSS Statistics, версия 23.0.
4.1. Влияние на демографските променливи на членовете на
аварийните екипи на базовите GSM станции върху културата им на
безопасност
След направения статистически анализ се вижда, че културата на
безопасност на членовете на аварийните екипи на базовите GSM станции
има относително високи стойности. Разглежданите показатели влияят по
следният начин върху културата на безопасност на членовете на
аварийните екипи в базовите GSM станции (фигура 4.1.):
 Възрастта влияе значително върху ценността на Обучението и
знания за безопасност на служителите. Най-високо тази ценност
влияе на служителите над 56 години. Политиките и процедурите за
безопасност са оценени най-високо от служителите под 25 годишна
възраст. Очаквано е годините и натрупаният професионален опит да
отдават най-голямо значение на компетентността на служителите, а
най-младите да ценят наличието на организационни правила и
процедури за безопасност, които им осигуряват ред и
структурираност при изпълнение на поставените им задачи;
 Семейното положение влияе върху ценностите, свързани с
Обучението и компетентността на служителите по отношение на
безопасността. Семейните участници,
като по-умерени,
благополучни и търсещи сигурност, оценяват по-високо значимостта
на доброто обучение по безопасност и необходимостта от
компетентни в това отношение служители;
 По отношение на образованието се наблюдава, че повисокообразованите служители възприемат условията на работната
среда като по-благоприятни в сравнение с колегите им със средно
образование и вярват, че тези условия са определящи за
способността им да изпълняват безопасно работата си;
 Трудовият стаж в организацията също влияе върху възприятието за
значението на Системата за докладване на инциденти. Служителите
със стаж в аварийните екипи по малко от 1 година, дават най-висока
оценка на този компонент на културата на безопасност. Обяснението
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на това е, че тези служители имат нужда от повече сигурност в
периода на адаптация към новата работа;
 Йерархичното положение в екипа също оказва вличние върху
равнището на показателите
Политиките и процедурите за
безопасност и Работната среда. Това е обяснимо, тъй като
спазването на добри условия на работното място е гаранция за
безопасни условия на труд, а това е отговорност на ръководните
кадри в компанията;
 Наличието на инженерно образование в членовете на аварийните
екипи оказва влияние върху същите две характеристики на културата
на безопасност;
 Сменността също влияе върху оценката на Политиките и
процедурите за безопасност и Работна среда. Служителите,
работещи на смени (оперативният персонал) като представители на
работниците от първа линия в производствения процес, споделят
убеждението, че са необходими по-ясни за разбиране писмени
правила, процедури и стандарти за безопасност, които да дават
конкретни насоки.
Резултатите от анализа на данните подкрепят издигнатата Хипотеза
1: Съществуват съществени различия във възприятията за култура и
климат на безопасност на членовете на аварийните екипи на базовите GSM
станции в зависимост от възрастта, семейното положение, образованието и
други демографски фактори.
Потвърждава се и издигнатата Хипотеза 2: Съществуват
съществени
различия във възприятията за култура и климат на
безопасност на членовете на аварийните екипи на базовите GSM станции в
зависимост от трудовия стаж на съответното работно място в екипа.
Резултатите от анализа потвърждават верността и на Хипотеза 3: :
Съществуват съществени различия във възприятията за култура и климат
на безопасност на членовете на аварийните екипи на базовите GSM
станции в зависимост от сменността на членовете на аварийните екипи.
Хипотеза 4 също се потвърждава: Съществуват съществени
различия във възприятията за култура и климат на безопасност на
членовете на аварийните екипи на базовите GSM станции в зависимост от
сменността на членовете на аварийните екипи.
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4.2. Влияние културата на безопасност на членовете на
аварийните екипи на базовите GSM станции върху климата на
безопасност в екипите
Статистическата обработка на анкетите, направени сред членовете на
аварийните екипи на базовите GSM станции в квартал Бешикташ, град
Истанбул показва, че културата им на безопасност има относително високи
стойности. Разглежданите показатели влияят по следният начин върху
културата на безопасност на членовете на аварийните екипи (фигура 4.1.):

Фиг.4.1. Разпределение на средните аритметични стойности на
характеристиките на културата на безопасност на аварийните екипи в
базовите GSM станции
 Възрастта влияе значително върху ценността на Обучението и
знания за безопасност на служителите. Най-високо тази ценност
влияе на служителите над 61 години. Политиките и процедурите за
безопасност е оценено най-високо от служителите под 25 годишна
възраст. Логично е възрастта да влияе върху обучението и знанията,
които имат по-възрастните служители, а младите да оценяват повече
правилата и процедурите.
 Семейното положение – влияе върху ценностите, свързани с
Обучението и компетентността на служителите по отношение на
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безопасността. Семейните участници залагат на семейните ценности,
традиции и морал;
 По отношение на образованието се наблюдава, че повисокообразованите хора от служителите смятат, че високото
образование е един важен приоритет в този така бързо развиващ се
отрасъл на икономиката.
Тези изводи от направения статистически анализ показват, че
културата на безопасност в организацията повлиява положително
равнището на отделните компоненти на климата на безопасност на
работното място и потвърждава Хипотеза 5.
4.3. Влияние на позиционните характеристики на членовете на
аварийните екипи на базовите GSM станции върху културата им на
безопасност
 Положението в йерархията на аварийните екипи влияе съществено
върху културата на безопасност на техните членове. Колкото повисоко са в йерархията техните членове, толкова по-важна е за тях
тя. Колкото по-ниско са в йерархичната стълбица, толкова понебрежно се отнасят към правилата за безопасност. Лидерското
поведение и подкрепяща среда са по-важни за по-ниско поставените
яленове на екипа;
 За служителите, работещи на смени са важни показателите
Политики и процедури за безопасност и Система за докладване на
инциденти. Това е така, защото по време на смените те трябва да
разчитат основно на създадената и действаща система за
безопасност.

4.4.Влияние на културата на безопасност на аварийните екипи
на базовите GSM станции върху климата на безопасност в екипа
Направеното изследване на състоянието на климата на безопасност
на аварийните екипи на базовите GSM станции показва, че той има нужда
от леко подобрение.
Резултатите от направеният анализ показва, че има пряка зависимост
между позицията на служителя в йерархията на екипа и възприятието му за
климата на безопасност. По-високостоящият в йерархията на аварийните
екипи служител има възприятие за по-позитивен климат на безопасност.
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Констатира се и статистически значимо влияние на категорията персонал
върху възприятието за климат на безопасност, в това число е отново
оценката за поддържане на безопасността от страна на ръководството.
Най-висока оценка за равнището на климата на безопасност дава
ремонтният персонал, следвана от тази на ръководителите на екипите на
базовите GSM станции.
Разпределение на средните аритметични стойности на
характеристиките на климата на безопасност на аварийните екипи
в базовите GSM станции
Series1
4.22

3.86

4.02
3.44

3.26

Ангажираност Ангажираност
Обучение,
Доверие в
Приоритет за
на управлението на служителите комуникация и ефикасността на безопасност и
доверие
системите за неприемане на
безопасност и
риска
неприемане на
риска

 Фиг.4.3. Разпределение на средните аритметични стойности на
характеристиките на климата на безопасност на аварийните екипи в
базовите GSM станции
 Влиянието на образованието на служителите в аварийните екипи
оказва влияние върху елемента Приоритет за безопасност на
служителите и неприемане на риска. Служителите с висше
образование са по-малко склонни да нарушават правилата за
безопасност, когато имат ограничение във времето за изпълнение на
задачата си. Може да се твърди, че образованието им дава по-голяма
отговорност и знание за последиците от поемане на риск;
 Позицията в йерархията на аварийните екипи влияе статистически
значимо върху всички компоненти на климата за безопасността на
работното място, отнасящи се до управлението: Ангажираност на
управлението; Доверие в ефикасността на системите
за
безопасност и Приоритет за безопасност и неприемане на риска.
Управлението играе ключова роля за стимулирането на служителите
да работят съгласно правилата за безопасност и се очаква да поставят
безопасността над производството, като не се допуска рисково
поведение, което да я застрашава. Оценката на служителите, по
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отношение на това как управлението се справя с безопасността, е пониска;
 Категорията персонал също повлиява статистически значимо на
възприятието за равнището на отделните компоненти на климата на
безопасност. Тук зависимите променливи са Ангажираност на
управлението,
Ангажираност на служителите и Доверие в
ефикасността на системите за безопасност;
 Трудовият стаж на конкретната позиция в аварийните екипи е
също фактор, който влияе върху равнището на различните
компоненти на климата на безопасност и по конкретно върху
Обучение, комуникация и доверие в компетентността на колегите.
Най-висока е оценката на членовете на екипите, които са на
текущата позиция над 21 години. Това може да се обясни с
постигната с годините адаптация, ефективна комуникация и
изградено взаимно доверие по отношение на безопасността на повъзрасните членове на аварийните екипи;
 Работата на смени в аварийните екипи оказва влияние върху
възприятието за Ангажираност на управлението и върху Доверието
в ефикасността на системите за безопасност. По-ниски оценки за
Ангажираност на управлението и Доверието в ефикасността на
системите за безопасност дават служителите, работещи на смени в
организацията, т.е. оперативният персонал.

4.5.Влияние на демографските променливи на населението в
района на базовите GSM станции върху културата му на безопасност
Статистическата обработка на анкетите, направени сред населението
от района на квартал Бешикташ, град Истанбул показва, че културата на
безопасност на населението има относително високи стойности.
Разглежданите показатели влияят по следният начин върху културата на
безопасност на населението (фигура 4.4.):
 Възрастта влияе значително върху ценността на Обучението и
знания за безопасност на населението. Най-високо тази ценност
влияе на населението над 61 години. Политиките и процедурите за
безопасност са оценени най-високо от служителите под 25 годишна
възраст. И тук, както при членовете на аварийните екипи, възрастта
влияе върху обучението и знанията, като младите оценяват повече
правилата и процедурите.
 Семейното положение – влияе върху ценностите, свързани с
Обучението и компетентността на населението по отношение на
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безопасността. Семейните участници залагат на семейните ценности,
традиции и морал, считат, че добрата комуникация с местната власт
е необходима и полезна за безопасността;
 По отношение на образованието се наблюдава, че повисокообразованите хора от населението на района смятат, че
комуникацията с местната власт и периодичното обучение в
правилата за безопасност са абсолютно необходими във всички
райони, където има съоръжения ката базовите GSM станции (фигура
4.5.).
Разпределение на средните аритметични стойности на
характеристиките на културата на безопасност на населението в
района на базовите GSM станции
Series1

4.12

4.44

4.34

4.68
4.32

3.98

3.02

Обучение и Провеждане на Провеждане на Координация Подпомагане и
Ресурсно
знания за
превантивна дейности по на действията с възстановяване осигуряване
безопасност
дейност
защита
единната
спасителна
система

Приемане на
помощи

Фиг.4.5. Разпределение на средните аритметични стойности на
характеристиките на културата на безопасност на населението в района на
базовите GSM станции
Тези изводи от анализа на данните на изследването потвърждават
Хипотеза 6: Съществува пряка зависимост между мероприятията,
организирани от местните власти за обучение на населението при авария
на базова GSM станция и културата на безопасност на населението и на
Хипотеза 7: Съществува пряка зависимост между културата на
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безопасност на населението в района на базова GSM станция и климата на
безопасност в този район.
Изводи от четвърта глава:
1. Направен е статистически анализ, от който се вижда, че културата
на безопасност на членовете на аварийните екипи на базовите GSM
станции и климатът на безопасност в екипа имат относително високи
стойности.
2. Направен е статистически анализ, от който се вижда, че културата
на безопасност на населението в района на базовите GSM станции и
климатът на безопасност в района имат относително високи стойности.
3.Препоръчани са организационни мероприятия за ръководството на
мобилния оператор и за органите на местна власт в района за повишаване
културата на безопасност на членовете на екипа и на населението от
района и климатът на безопасност в екипа и в района.
ОБОБЩЕНИЯ И ИЗВОДИ
Проведеното изследване в настоящия дисертационен труд,
потвърждава наличието на взаимозависимост между културата на
безопасност на членовете на аварийните екипи в базовите GSM станции и
климата на безопасност в екипите, създава модел на влияние на културата
на безопасност върху климата на безопасност както на членовете на
аварийните екипи в базовите GSM станции, така и на населението,
живеещо в района на тези станции. Направени са следните изводи:
 Културата на безопасност на членовете на аварийните екипи се
влияе от демографски и позиционни фактори като възраст, семейно
положение, образование, трудов стаж в организацията, позиция в
организационната йерархия, категория персонал и сменност;
 Климатът на безопасност на работното място се влияе от
демографски и позиционни фактори като образование, трудов стаж
на конкретната позиция, позиция в организационната йерархия на
екипа, категория персонал и сменност;
 Климатът на безопасност на работното място се характеризира с
високо равнище на ангажираност на служителите на аварийните
екипи и доверие в ефикасността на системите за безопасност;
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 Безопасността на работното място може да се повиши чрез
повишаване на културата на безопасност на членовете на екипите,
което да стане чрез постоянно обучение и контрол;
 Климатът на безопасност в района на местоположението на
базовите станции може да се повиши чрез регулярно обучение и
запознаване на местното население с практики за безопасност,
провеждане на превантивна дейност и дейност по защита и
координация на действията на местната власт с единната спасителна
система.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от проведеното изследване показват, че значението на
културата на безопасност и климатът на безопасност за формиране на
безопасна работна среда в аварийните екипи, обслужващи базовите GSM
станции има решаваща роля.
Изключително важна е ролята на
ръководството на екипите за формиране на такава среда чрез обучение на
персонала и неговото стимулиране за спазване на установените правила за
безопасност и свеждане до минимум на рисковото поведение. Много
важна е и ролята на местната власт за формиране на култура на
безопасност в населението, което води до повишаване равнището на
климата на безопасност в района и формиране на безопасна среда за
населението.
Резултатите потвърждават, че понятието култура на безопасност се
използва, за да се подчертае, че безопасността при високорисковите
системи, каквито са базовите GSM станции, не може да бъде свеждана
само до техническата надеждност на съоръженията. Културата на
безопасност разкрива превантивната си функция по отношение на
безопасността като цяло.

IV.ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ:
1.Създаден е и е валидиран концептуален модел, който показва
влиянието на културата на безопасност на членовете на аварийните екипи
и населението в районите на базовите GSM станции, върху климата на
безопасност. Създаден е и е валидиран въпросник за изследване културата
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на безопасност на населението в районите на местоположение на базовите
GSM станции. Въз основа на направения анализ е установено, че за
повишаване безопасността на членовете на аварийните екипи, обслужващи
базовите GSM станции, е необходимо подобряване култура им на
безопасност и климатът на безопасност на работното място.
2.За повишаване климатът на безопасност на населението в районите
на местоположение на базовите GSM станции е необходимо повишаване
културата на безопасност на населението в пряка връзка с местната власт.
3.Установено е значително влияние на фактори, като категория
персонал и позиция в организационната йерархия на аварийните екипи,
върху тяхната безопасност.
ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ:
1.Анализирано е състоянието на културата на безопасност на
членовете на аварийните екипи на базовите GSM станции.
2. Анализирано е състоянието на културата на безопасност на
населението в района на местоположение на базовите GSM станции.
3.Анализирана е съществуващата нормативна база и ролята на
местната власт за повишаване културата на безопасност и на климата на
безопасност на населението в района на местоположение на базовите GSM
станции.
V. ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД:
1.Safety at the work of rescue crews in GSM base stations, Osman Turgut,
Neli Trizlova, International Conference on Civil Engineering Design and
Construction (Science and Practice), 15-17 September 2016, Varna, Bulgaria;
2.Техническa безопасност при експлоатация на мрежа от базови GSM
станции,
Осман
Тургут,
VIII
МЕЖДУНАРОДНА
НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЯ по АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2017,
01 – 03 Юни 2017 г., Варна, България.
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