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РЕЦЕНЗИЯ
На дисертационен труд на тема:

“Анализ на условията за безопасност на работното място в

училища и университети”,

представен от Ялчън Карагьозлер за присъждане на образователно-

научна степен “доктор” по научна специалност Техника на безопасността на

труда и противопожарна техника към катедра “Строителство на сгради и

съоръжения” на Архитектурен факултет на ВСУ “Черноризец Храбър”

от проф. д.т.н. инж. Асен Недев Атанасов

Дисертационният труд е разработен в катедра “Строителство на сгради

и съоръжения” към Архитектурен факултет на ВСУ “Черноризец Храбър”.

Материалите по дисертацията са разгледани и обсъдени на заседание на

катедрения съвет на обучаващата катедра, състояло се на 11.11.2016 г., след

което дисертационният труд е насочен за защита. Всички формални действия

и срокове за даване на ход на процедурата за защита са спазени, което е било

основание да приема дисертационния труд за рецензиране. При изготвянето

на рецензията съм спазвал изискванията на Наредба 12 на ВСУ за

придобиване на образователно-научна степен “доктор” , в частта й отнасяща

се до рецензиране (приложение 1).

1. Актуалност на разработения в дисертацията проблем

Въпросите за актуалността на разработения в дисертацията проблем

са посочени от докторанта в една съвсем кратка начална част на автореферата

(10 машинописни реда). Въпреки, че в основния текст на дисертацията не

успях да открия ясна обосновка на актуалността на проблема, аз приемам, че
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числените данни в т.1.1. от първа глава говорят доста убедително за

значимостта на безопасните условия на труда в съвременните производствени

структури и работни места. Приведени са обобщени оценки на

Международната организация на труда, както като количествени данни за

броя на трудовите злополуки, така и като икономически показатели. Това е

една предварителна обосновка за необходимостта  от непрекъснато

възпитание и обучение на гражданите за по-висока култура и безопасни

условия на труд. Създаването на такава атмосфера в образователните

структури може да се приеме освен като пряк ефект в средата, която

наричаме „училище“, така и като косвен ефект в обществото. Посочени са

ползите от поддържане на високо ниво на безопасността, стратегиите и

управлението и от гледна точка на работодатели, служители и обществото.

Посочват се областите и дейностите, в които образователният процес се

доближава до характеристиките на тъй нареченото „потенциално опасно

работно място“. Направен е исторически преглед на създаването и развитието

на културата за безопасност – общо и по отрасли и групи от дейности.

На базата на проучвания в някои училища на Република Турция,

публикувани в литературата са анализирани факторите, определящи психо-

социалната среда на училищата и околната среда и възможностите за

създаване на модел на комуникативен подход за намаляване на насилието.

Посочено е отсъствието на методична основа и практически изследвания за

изграждането на системи за безопасни условия в средните и висши

образователни структури. Необходимостта от запълване на тази празнота е

определила целта на настоящия дисертационен труд, формулирано като

„Подобряване условията за безопасност на работното място в училища и

университети“. Произтичащите от тази цел конкретни задачи са определили

методиката и структурата на дисертационния труд.
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2. Характеристика на естеството и достоверността на материала,

върху които се градят приносите на дисертационния труд.

По мое мнение приносите в дисертационния труд са изградени, в

резултат на 4 групи от източници:

- Публикации в достъпни специализирани източници и в интернет

пространството;

- Университетски издания – сборници, годишници и тематични

семинари;

- Нормативни документи и стандарти;

- Статистически данни от собствени експерименти и от

изследвания на други автори.

На базата на анализирането на тези източници (към чиито начин на

представяне имам забележки) дисертантът е успял да формулира една

цялостна методика, включваща: постановка на задачите, описание на

факторите, скали за измервания и оценяване, оценка на риска и определяне на

най-добрите условия.

Оценявам приносите на дисертационния труд в две групи:

2.1 Научно-приложни приноси, свеждащи се до получаване на нови и

потвърдителни факти, с помощта на известни методи:

- Чрез комбиниране на подходи от нормативни източници,

стандарти и регламенти с разработена методика за оценка и

управление на риска на работното място в учебното заведение;

- На базата на общи модели на Световната здравна организация и

глобалния план за действие и стратегия „Здраве при работа за

всички“ е изграден модел на безопасна работа в учебното

заведение;
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- На базата на известни стандарти (ISO 27005, ISO 27001) е

разработена система за управление на риска, включваща анализ и

оценка, обработка и избор на мерки за безопасност, контрол и

оптимизация на риска

- Адаптиране на общите закономерности към задачите за анализ и

управление на риска за подобряване на безопасността в

училищата и университетите

2.2 Приложни приноси, свеждащи се до определянето на конкретни

фактори и показатели на функцията на риска в учебните

структури.

- Проведен е анализ на същността на съставните елементи на

културата на безопасност на обучаемите: лидерство, работа в

екип и сътрудничество, ефективна комуникация, измервания при

грижите, системно мислене, човешки фактори, организационно

обучение и доказателствена практика. На тази база е възможно

изграждането на среда, формираща тъй нар. култура на

безопасността;

- На базата на възприетия подход за оценка на риска (т.3.7.5) и

скалите за оценка и класификация на риска е разработен и

демонстриран пример за оценка на риска и са предложени

практически насоки за намаляване на риска;

- След провеждане на анкетно проучване за удовлетвореност от

климата по безопасност е получена статистика, която може да се

използва за верификация на методите за конкретен вид на

оценявания университет.

Основание за личната ми оценка на приносите и за приемане на

самооценката на докторанта, посочена в края на дисертацията, е и безспорния
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авторитет на нормативните източници и стандарти (С30, МОТ, ISO), с които

съм имал възможност да се запозная при сертифицирането на ръководения от

мен университет.

3. Оценка на авторското участие в получаването на приносите в

дисертационния труд и в публикациите.

Кандидатът е посочил две публикации, в които са отразени основни

части от дисертационния труд. Това са доклади, публикувани в съавторство с

научния ръководител, на международни конференции, организирани от ВСУ

„Черноризец Храбър“ през времето на обучение на докторанта. Тематичната

общност на дисертационния труд и на публикациите по него са основа за

заключението ми, че приносните елементи в дисертационния труд са дело на

автора. При разработването на главите с най-съществен методичен характер

(2,3,4) се виждат теоретичните основи на първоизточниците. Тук, според мен,

беше необходимо тези първоизточници да бъдат цитирани – нещо, което

докторантът не е направил. Въпреки това аз приемам, че доброто и грамотно

използване на литературните източници е по-скоро положително, отколкото

недостатък.

4. Оценка на възможностите за използване на получените

резултати в практиката.

Документи за бъдещо внедряване на резултатите от дисертационния

труд в обществената и академичната практика не са ми представени. Личният

ми опит  ми дава основание да приема, че след добро разпространение на

дисертационния труд, той би бил полезен за бъдещи внедрявания в определен

тип университети. Имам предвид, че в различни страни са приеми различни

университетски структури и начини за управление: отворен тип с широка

финансова автономия в САЩ, разсредоточени институти и самостоятелни

катедри в Западна Европа или специализирани университети, разположени
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върху ограничени и затворени територии с общо управление в Източна

Европа. По мое мнение, резултатите от дисертационния труд могат да бъдат

полезни за университетите от третия тип.

5. Автореферат.

Авторефератът отразява вярно и точно дисертационния труд, както

по структура, така и по съдържание на отделните глави. Общият обем на

автореферата от 43 печатни страници е по-голям от общоприетия.

6. Критични бележки и препоръки

6.1 В библиографията към дисертацията е приложен списък от 155

заглавия, от които 111 са на турски, а 54 са на английски език. В хода на

своето изложение дисертантът е цитирал само 25 от тях. Възниква въпросът:

защо останалите 130 източника не се цитират? Те може би са били ненужни

или не са цитирани по други причини. Освен това споменатите 25 цитирания

са само в първа глава от изложението. Както вече отбелязах липсват

цитирания на литературните източници във втора, трета и четвърта глава,

които са най-интересни от методична гледна точка.

6.2 При разработването на методичните основи и оценката на риска

авторът се е насочил правилно към подхода, известен като „преход от общото

към частното“. При това обаче общите методични основи на безопасните

условия на труда са в много по-голям обем от специфичните основи на

безопасността в училищата и университетите, които са конкретен обект на

изследването. Отбелязвам този факт, въпреки че той се дължи може би на

малкия обем на методиките и описанията на системите за оценка на

безопасността в образователните структури.

6.3 Въпросите за създаване на обратни управляващи въздействия при

опасности от пожари и терористични действия са сравнително слабо

засегнати. Обръщам внимание на това, т.к. във ВСУ „Черноризец Храбър“
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има сериозни традиции за разработването на дисертации и хабилитации в

областта на управлението на противопожарната дейност. Би могла да бъде

използвана също така и националната схема за пожарна безопасност и защита

на населението на България.

6.4. Анкетата за проучване на удовлетвореността от климата на

безопасност в училищата и университетите се нуждае от по-прецизна

обработка. Влиянието на отговорите на въпросите, след петнайсети може да

доведе до изместване на средните оценки в зависимост от вида на

университета, статута на училището, различните позиции на

преподавателите, служителите, студентите или учениците, курса на обучение,

възраст, пол и др. От такъв факторен анализ биха могли да се получат много

интересни и изненадващи резултати. Отбелязвам тези забележки по-скоро

като препоръки за бъдещата работа на дисертанта след защитата на

докторската му дисертация. Те не променят общото ми положително

отношение към представения ми за рецензиране дисертационен труд.

7. Други въпроси

Много добро впечатление прави чудесният български език, на който

са написани както основния текст, така и автореферата. Това се отнася както

за стила, така и за правописа. Графичното оформление на дисертационните

материали също е на висота. Като отдавам дължимото на научната среда

около ръководителя и на прекрасното оформление на литературните

първоизточници, не мога да не отбележа цялостната и положителната оценка

на тази страна на дисертационен труд.

8. Заключение

Получените методични и експериментално-приложни резултати и

приноси отговарят на изискванията. Освен получените научно-приложно

резултати дисертантът е повишил общата и специалната си подготовка в
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обучаващата среда. Целите поставени пред дисертанта са изпълнени. Това ми

дава основание да предложа на уважаемите членове на научното жури да

присъдят на магистър Ялчън Карагьозлер образователната и научна степен

„доктор“ по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и

геодезия.

15.02.2017 г.

Варна проф. д.т.н. инж. Асен Недев Атанасов


