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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

I.1 ВЪВЕДЕНИЕ 

Въпреки напредъка в технологиите на производство, опасните условия на труд 

всяка година водят до ситуации на временна или дългосрочна нетрудоспособност. 

Независимо от многобройните национални и международни правила относно 

безопасността на труда не е възможно да се каже, че те са достатъчни за 

намаляването на загубите и щетите, причинени от трудови злополуки, поради което 

въпросът за сигурността на работното място става все по-важен за яхтените 

пристанища на територията на Р.Турция.  

В днешно време въпросът за безопасността на труда касае не само работника и 

работодателя, но се взима под внимание и близката връзка на трудовите злополуки и 

щети с икономическото и общественото здраве, околната среда и социалния мир. От 

друга страна мястото на класическия подход за трудова безопасност се заема от 

акцентиране на проактивен подход върху човешкото поведение, ето защо фирмите 

се насочват към установяване на системите за безопасност и развитие на културата 

за безопасност на работното място. Подобряването на културата за безопасност и 

осигуряването на непрекъснатост на нейното повишаване се разглеждат като 

решение за предотвратяването на трудовите злополуки по време на работа, което 

показва че това е важно за тяхното минимизиране. От тази гледна точка в 

проучванията на много отрасли културата за безопасността на труда е често 

обсъждана.  

Настоящото изследване разглежда въпроса на културата за безопасност като 

особено важен фактор за решаване. Ето защо фокусът е върху културата за 

безопасност и концепциите за успешно реализиране на безопасност при 

съществуващите опасности и рискове в пристанищата, като са изследвани причините 

за пожари и трудови злополуки. 

I.2 АКТУАЛНОСТ И ЗНАЧИМОСТ НА ТЕМАТА 

Яхтените пристанища са важна част от морския туризъм на Р.Турция и влизат в 

групата на обслужващия туристически сектор, предоставящ високи доходи. 
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Основните критерии за конкурентоспособност и качество на яхтените пристанища е 

осигуряването на квалифицирана обезопасеност на пристанищата. За съжаление, 

пожар, възникнал на борда на малка лодка, се развихря на територията на цялото 

пристанище и обхваща всички намиращи се там плавателни съдове. От друга страна 

трудовите злополуки, настъпили при изтегляне на сушата за поддръжка и ремонт на 

плавателните съдове или връщането им в морски води, причиняват големи загуби, 

причиняват щети на околната среда и водят до наранявания или загуба на живот при 

работниците. Това се отразява зле на синхрона на работа и на мотивацията на 

работниците.  

 

В тази насока предотвратяването на трудовите злополуки и пожарите на 

яхтените пристанища чрез усъвършенстване на противопожарните системи ще 

повиши конкурентоспособността и качеството на услугите и ще предотврати 

предизвикването на щети на околната среда. Затова е необходимо разработването и 

прилагането на нови системи за безопасност на труда и повишаване нивото на 

културата на безопасност на работещите. 

I.3 ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Обект на проучването са намиращите се на територията на Р.Турция действащи 

яхтени пристанища. Броят на функциониращите крайбрежни структури, свързани с 

яхтения туризъм, използвани от публичния и частния сектор в сферата на морския 

туризъм е 85, като 39 от съоръженията са класифицирани като яхтени пристанища, 

други 11 са в инвестиционен процес 11 са котвени стоянки и 24 от съществуващите 

яхтени пристанища са съоръжения от вида кейове и докове. Съответно проучването 

обхваща 26 яхтени пристанища. 

Услугите, които се извършват на яхтените пристанища в открити води и на 

самите пристанища, се различават коренно от дейностите, извършвани в останалите 

сфери и поради това са свързани с различни рискове и опасности. Фактът, че 

плавателните съдове се връзват на пристанищата в непосредствена близост един до 

друг, крие потенциална опасност от избухване на пожар на цялото пристанище, ако 

само на един от плавателните съдове възникне пожар. По същия начин потенциална 

опасност и риск крият изтеглените на суша плавателни съдове с цел поддръжка и 
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ремонт. Темата на това проучване е по какъв начин влияе нивото на възприятие от 

работниците на културата на безопасност при възникване на трудови злополуки и 

пожари на пристанищата, а също така определяне на факторите, влияещи на нивото 

на култура на безопасност на работниците на яхтените пристанища.  

I.4 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

ЦЕЛТА Е:  Създаване  на безопасни условия на труд за ограничаване на 

трудовите  злополуки  и  пожари  в  яхтените  пристанища  в  Р  Турция. 

За постигане на целта са формулирани за решение следните задачи: 

1. Определяне видовете злополуки в структурата на яхтените пристанища на Р 

Турция. 

2.  Анализ на съответствието на функционалните характеристики на съоръженията в 

яхтените пристанища с изискванията за безопасни условия на труд. 

3.  Анализиране: 

- експлоатацията, обслужването, контрола и диагностиката на съоръженията в 

яхтените пристанища за осигуряване на безопасни условия на труд. 

- поддържането и ремонта на съоръженията в яхтените пристанища за постигане 

безопасни условия на труд. 

4.  Анализ на характеристиките и факторите при идентифициране на трудовите 

злополуки и пожари в яхтените пристанища на морската и сухоземната им част, 

определяне местата и причините за настъпването им с оглед създаване политика за 

превенция. 

5.  Представяне в съществуващата статистическа система на трудовите злополуки 

хармонизирани класификации за характеристиките на трудовите злополуки в 

яхтените пристанища, предложение на модел при регистрирането и анализирането 

им, с цел намаляване до минимум трудовите злополуки в тази област. 

 I.5 МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

При провеждане на изследването се използват качествени и количествени 

методи. При количествените методи на проучване се използват обикновено анкети. 

За събиране на данни относно критериите култура на безопасност и реализацията на 
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културата на безопасност при анкетиране на работниците са използвани три 

различни анкетни форми. Относно използваните анкетни форми, с цел измерване 

действието на нивото на възприятие на работниците за културата на безопасност 

върху реализацията на безопасността на труда първоначално е направена 

литературна справка за видовете критерии, които са развити и използвани при 

анкетиране и са избрани критериите и формата на анкетиране, която ще бъде 

използвана, за да отговарят най-добре на провежданото изследване.  

В обхвата на изследването по темата са направени теоретични и емпирични 

проучвания, като може да се отбележи, че няма консенсус сред учените относно 

измеренията на културата на безопасност.  

Изследователският модел, показващ взаимодействието между всички 

променливи и тези променливи, свързани с изследването, е обобщение на целия 

процес на изследване. Целта на извършените изследвания е да се определи връзката 

между променливите и да се направят определения за тях. 

 

I.6 ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОБЛЕМНИЯ ОБХВАТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Направеното проучване обхваща действащите яхтени пристанища в Р.Турция. 

При провеждане на проучването са изследвани яхтени пристанища, притежаващи 

критерии, близки до средностатистическите и сходни инфраструктури, 

производствени среди и капацитети и са осъществени срещи с ръководствата им. Не 

е проведено проучване при пристанища, обособени като съоръжения от рода на 

кейове, докове, места за връзване на плавателни съдове и котвени стоянки. Във 

втората фаза на събиране на данни са добавени и данните от яхтени пристанища с 

по-нисък капацитет на плавателни съдове. В този контекст проучването обхваща 26 

яхтени пристанища, от които са събрани данни посредством анкетиране. 

 

I.7  AПРОБАЦИЯ 

Дисертационният труд е апробиран в основните си части на: 
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- Доклад на 7-та Международна научна конференция „Архитектура, 

Строителство-Съвременност“ 28-30 май 2015 -. Варна, България, ВСУ 

„Черноризец Храбър“. 

- Две публикации в международни реферирани научни списания. 

 

II. СТРУКТУРА И ОБЕМ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Дисертационният труд се състои от увод и четири глави, резултати, литература 

и приложение. Номерата на фигурите в автореферата съответстват на тези в 

дисертацията. В първа глава е изложена информация за материалите и методите на 

изследването. Във втора глава е направен анализ на безопасността на труда и 

културата на безопасност. В трета глава на труда е направена квалификация на 

яхтените пристанища в Р.Турция, разгледани са опасностите и рисковете свързани с 

безопасността на труда на яхтените пристанища и е анализиран проблема на ниво 

национално и международно право. Четвърта глава включва описание на 

направените изследвания и преглед на документи от яхтени пристанища, 

проведените анкети с работниците и направените анализи, като в края на главата са 

дадени въпросите и анализите от проведената анкета.  

Дисертационният труд се състои от 191 страници, включва 19 схеми, 41 

таблици и са използвани 270 литературни източника. 

III. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

ПЪРВА ГЛАВА 

МАТЕРИАЛ И МЕТОД НА ИЗСЛЕДВАНЕ 

Направените научни изследвания за безопасност и управление в работата 

разкриха различни измерения на културата на безопасност, като се установи, че не 

съществува консенсус между отделните автори. С цел разработване на подходящ 

изследователски модел, след извършения литературен обзор, се оформиха методите 

за анализи, използвани в работата.  

Вземайки за база културата на сигурност, са проучени експериментални 

изследвания, свързани с ефикасността за безопасност и е разработен нов метод, 

подходящ за изследването на проблема. Проучването, свързано с управление на 
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безопасността на труда, се фокусира върху изследванията на факторите по 

отношение на културата за безопасност и сигурност на служителите. 

 Може да се отбележи, че проучването допълва изследователския модел по 

отношение на идентифицирането на връзките и разликите между факторите. 

Всъщност, според литературата, демографските фактори, културата на безопасност и 

връзката с нивото на безопасност са анализирани в публикациите по различни 

начини. 

В проучването като фактори са изследвания, чиято валидност и 

надеждност са тествани чрез изследванията в [3], където важността на 

ангажираността на управлението се подчертава в културата на безопасност в ([4]; 

[5];[6];[7]; [8]), приоритета на безопасността в ([9];[10];[11]), комуникацията за 

безопасност в ([12];[13];[21];[15]), обучението по безопасност в ([16]; [17]; [18]; [19]), 

повишаването на безопасността в ([20]; [21]), участието на заетите лица в (|6]; [22]; 

[23]), като фактори в изследването. Връзката между културата на безопасност и 

демографските фактори е анализирана в множество изследвания, посочени в 

литературата. 

В публикациите [30]; [31]); [32];) [33]; [34] често се акцентира върху пол, 

семейно положение, степен на образование, местоположение на работното място, 

стаж и трудов опит [3]. В това проучване е изследвана също връзката между 

културата на безопасност и демографските фактори. Културата на безопасност и 

връзката с ефективността на безопасността са изследвани в [35];[12];[36]; [37]; [38]; 

[40]; [6]; [41], като много изследователи, са използвали различни критерии за 

отчитане ефикасността на безопасността. В това проучване се обсъжда нивото на 

безопасност и като подсистеми (Wardsworth) са трудовите злополуки [22], 

безопасното поведение [17] и безопасните условия на труд [42]. 
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схема 1.1: Изследователски Модел 

Основните въпроси на изследването са следните: 

1.Оказват ли въздействие демографските характеристики на служителите по 

отношение на нивото на възприемане на културата за безопасност? 

2. Има ли връзка между факторите в нивото на възприятие на служителите по 

отношение на културата на безопасност и ефективността на безопасност ? 

Като част от модела на изследване на показателите за безопасност са 

разгледани следните подсистеми : трудови злополуки, безопасно поведение и 

безопасни условия на труд. По този начин, към модела са включени критериите на 

причините за трудовите злополуки, доразработени и разширени. На схема 1.1 е 

показан разработен моделът на изследванията, предназначен за персонала на 

яхтените пристанища. 

a. ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАБОТНИ ХИПОТЕЗИ 

В рамките на този модел на изследване, хипотезите, основани на нивото на 

възприятие на работниците за култура на безопасност в зависимост от 

демографските особености, са следните: 

Таблица 1.1: Хипотези, свързани с демографските особености на анкетираните 

  

1

1 

H0: Нивото на възприятие на работниците за култура на 

безопасност в зависимост от пола не показва значителна разлика. 

КУЛТУРА НА 

БЕЗОПАСНОСТ 

Ангажираност на 

ръководството 

Приоритет на 

безопасността 

Комуникация на 

безопасност, 

Обучение за безопасност 

Информираност за 

сигурност и 

компетентност 

Участие на работещите 

Фатализъм 

Култура на докладите 

ДЕМОГРАФСКИ 

ФАКТОРИ 

възраст 

пол 

обучение 

длъжност на 

работното място 

(ръководител-

работник) 

професионален опит 

вид на работа 

продължителност на 

работа 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА 

БЕЗОПАСНОСТТА 

НА ТРУДА  

безопасно поведение 

безопасна работна 

среда 

претърпяване на 

трудова злополука 
 
 



 10 

H1: Нивото на възприятие на работниците за култура на 

безопасност в зависимост от пола показва значителна разлика. 

2

2 

H0: Нивото на възприятие на работниците за култура на 

безопасност в зависимост от семейното положение не показва 

значителна разлика. 

H2: Нивото на възприятие на работниците за култура на 

безопасност в зависимост от семейното положение показва значителна 

разлика. 

3

3 

H0: Нивото на възприятие на работниците за култура на 

безопасност в зависимост от образованието не показва значителна 

разлика.  

 H3: Нивото на възприятие на работниците за култура на 

безопасност в зависимост от образованието показва значителна 

разлика. 

4

4 

H0: Нивото на възприятие на работниците за култура на 

безопасност в зависимост от заеманата позиция на работното място не 

показва значителна разлика. 

H4: Нивото на възприятие на работниците за култура на 

безопасност в зависимост от заеманата позиция на работното място 

показва значителна разлика. 

5

5 

H0: Нивото на възприятие на работниците за култура на 

безопасност в зависимост от работния опит не показва значителна 

разлика 

H5: Нивото на възприятие на работниците за култура на 

безопасност в зависимост от работния опит показва значителна 

разлика. 

6

6 

H0: Нивото на възприятие на работниците за култура на 

безопасност в зависимост от продължителността на работното време 

не показва значителна разлика 

H6: Нивото на възприятие на работниците за култура на 

безопасност в зависимост от продължителността на работното време 

показва значителна разлика. 

 

Съгласно това, оформените хипотези за култура на безопасност и ниво на 

възприятие на безопасността, са посочени в таблица 1.2: 

 

Таблица 1.2: Хипотези свързани с ниво на възприятие на безопасността на 

труда. 

 

7

7 

H0 Нивото на възприятие на работниците за култура на 

безопасност в зависимост от това дали в трудовото ежедневие е 

претърпяна трудова злополука не се променя. 

H7 Нивото на възприятие на работниците за култура на 

безопасност в зависимост от това дали в трудовото ежедневие е 

претърпяна трудова злополука се променя. 

8

8 

H0: Нивото на възприятие на работниците за култура на 

безопасност в зависимост от това дали на настоящото работно място 
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са претърпели трудова злополука не се променя. 

H8: Нивото на възприятие на работниците за култура на 

безопасност в зависимост от това дали на настоящото работно място 

са претърпели трудова злополука се променя. 

9

9 

H0: Има статистическа връзка между нивото на възприятие на 

работниците за култура на безопасност и намиращото се в основата на 

реализацията на безопасността на труда на практика сигурно и 

безопасно поведение по време на работа. 

H9: : Няма статистическа връзка между нивото на възприятие на 

работниците за култура на безопасност и намиращото се в основата на 

реализацията на безопасността на труда на практика сигурно и 

безопасно поведение по време на работа. 

1

10 

H0: Има статистическа връзка между нивото на възприятие на 

работниците за култура на безопасност и намиращото се в основата на 

реализацията на безопасността на труда на практика спазване на 

нормите за безопасност на труда поведение по време на работа. 

H10: Няма статистическа връзка между нивото на възприятие на 

работниците за култура на безопасност и намиращото се в основата на 

реализацията на безопасността на труда на практика спазване на 

нормите за безопасност на труда поведение по време на работа. 

1

11 

H0: Нивото на възприятие на работниците за култура на 

безопасност в зависимост от безопасните условия на труд по време на 

работа не се променя. 

H11: Нивото на възприятие на работниците за култура на 

безопасност в зависимост от безопасните условия на труд по време на 

работа се променя. 

 

 
ВТОРА ГЛАВА 

ПОНЯТИЯ СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА И 

СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА 

2.1.  Описание и предназначение на безопасността на труда 

Концепцията за безопасност на работното място е издигната на международно 

ниво след създаването на Международната организация на труда (МОТ) и 

Световната здравна организация (СЗО). След индустриалната революция и 

увеличеното използване на машини с модерна технология работниците започват да 

се сблъскват с различни опасности, рискове, с трудови злополуки и професионални 

болести. В проучванията, извършени в този контекст, концепцията здравословни 

условия на труд и сигурност на работното място започват да се идентифицират с 

научен подход. 
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В системата за безопасност освен работодателя работниците също са длъжни 

да спазват основните правила по безопасност и да елиминират условията, 

предизвикани от различни причини, които биха могли да им навредят по време на 

работа. 

 Съгласно друго описание безопасността на работните места представлява: 

"Систематично извършвани научни изследвания, свързани с предпазване от 

различни условия, които могат да навредят на здравето на работещите по време на 

изпълнение на трудовия процес на работното им място. (Министерство на труда, 

1998). Мерките за безопасен труд налагат да се увеличи нивото на системите за 

управление на безопасността, които са необходими и важни за предотвратяване на 

рисковете, както от страна на служителите, така и в работната зона, а също и 

развитието на безопасно поведение по време на работа. Ето защо, безопасността е 

важна както за работника или служителя, така и за работодателя.  

С други думи, целта на сигурността на работното място, е създаване на 

безопасна работна среда на работното място, за да се предпазят служителите от 

трудови злополуки и по този начин загубите на труд и трудодни да бъде сведена до 

минимум. Съгласно тази формулировка целта на трудовата безопасност може да се 

обобщи със следните основни формулировки: [50]. 

• Защита на служителите. 

• Осигуряване на безопасността на производството. 

• Гарантиране сигурността на бизнеса. 

2.2. Система за управление на безопасността  

Целта на стандартите за професионална безопасност, обхващащи 

управлението, е да съдействат за постигането на икономически цели, които могат да 

бъдат интегрирани с други управленски, за да се осигури ефективна система за 

управление на безопасността и елементи на организацията. [70]. От друга страна, 

преследваната цел е да се увеличат правните задължения на институциите, както е в 

международните стандарти. Системите за управление на здравето и безопасността се 

състоят от следните постоянно променящи се етапа, които взаимно се допълват. Тези 

етапи са: 
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1. С политически документ трябва да се следват стратегиите и целите в 

областта на ТЗБ 

2. Създаване на организации 

3. Планиране и стратегия за изпълнение, 

4. Приемане на нови мерки в съответствие с резултатите 

Главната цел на системите за сигурност е създаването на идеална система за 

безопасност. На практика обаче, поради съществуването на смесени системи като 

енергийни централи и петролни рафинерии, е невъзможно да бъдат премахнати 

всички опасности в реалния живот. Поради невъзможността да бъдат отстранени 

всички опасности, е необходимо създаването на една система, която да ги поеме под 

свой контрол. Това е системата за управление на безопасността на труда ([71]; [172]). 

2.3.  Концептуална рамка на системите за управление на безопасността на 

труда.  

Понятието трудова безопасност притежава дефиниция, която не разграничава 

трудова злополука в резултат на недостатъчна безопасност на труда и такава, 

предизвикана от техническите системи на работното място. Определянето на 

безопасността на труда в двата аспекта поотделно като причина и резултат 

естествено дава различни заключения за причините на трудовите злополуки.  

Главна цел за всички предприятия и работни среди е да бъде възможно 

предотвратяването на трудови злополуки чрез системите за сигурност, което да бъде 

постигнато посредством създаване на работна среда с по-добро ниво на безопасна 

работа чрез физически, умствени и социални условия и бъде съобразно изискванията 

на закона. За предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните рискове е 

необходимо във всички етапи на работния процес - услуги и производство, да бъде 

прилагана, разработвана и поддържана в действие безопасността на труда. 

При извършените многобройни проучвания във връзка с безопасността на 

труда, сред главните причини за трудовите злополуки, се оказва отсъствието или 

недостатъчността на системата за управление на безопасността на труда. [79]. 

Поради това е необходимо системите за управление на безопасността на труда да 

бъдат стандартизирани, предотвратяването на рискове и опасности да бъде 

понижено до минимално допустимото ниво и така на работниците да бъде осигурена 
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надеждна безопасност на труда. [80]. Освен това важна роля за гарантиране на 

взаимно доверие между работници и работодател играе стандартизираната система 

за управление на безопасността на труда. 

Чрез системите за управление на безопасността на труда, разработени и 

усъвършенствани в насока на подобрение на професионалното здраве и 

безопасността на труда, с цел намаляване на трудовите злополуки и 

професионалните болести до минимум, предвиждане и предотвратяване на 

потенциалните опасности, които биха могли да доведат до увреждания и щети, 

фирмите целят да изпълнят своите законни задължения [85]. Етапите на системата за 

управление на безопасността на труда са следните: формулиране на политика, която 

фирмата ще следва, планиране, изпълнение, контрол, коригиращи дейности и 

поправки от страна на ръководството. Съответно е необходим периодичен контрол 

над дейностите, като се започне от началото на дейността, и се води политика на 

сигурност, организирани дейности, планиране, изпълнение и измерване на 

реализацията на безопасността на труда. Всичко това се извършва под контрола на 

стандарта за професионално здраве и системи за управление на безопасността на 

труда [86]. 

схема 2.1: Елементи на системите за управление на безопасността на труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.  КУЛТУРА НА БЕЗОПАСНОСТ  

инспекция от 
страна на 

проверка и 
коригиращи 

дейности 
 

непрекъснато 
подобряване 

 

политика 
 

Внедряване и 
експлоатация 

планиране 

 



 15 

Понятието за култура, използвано от различните клонове на науката, се е 

сформирало в резултат на историческото развитие на обществото и значението му се 

е разширявало в зависимост от сферата на производство и социални отношения. 

Поради това се срещат различни определения и подходи когато стане въпрос за 

култура. От първото определение за култура до наши дни са направени множество 

определения за култура и е невъзможно да се стигне до консенсус. Точката, в която 

всички определения се обединяват е, че културата е една обширна материя. От друга 

страна, в основата на отсъствието на точно определение за културата на безопасност 

стоят две причини. Първата причина е, че при проучванията в различните сфери на 

производството са използвани различни измерения за култура на безопасност. 

Втората причина е, че е много трудно да се направи определение за култура на 

безопасност. Позовавайки се на ([89];[3]). отражение на културата може да види във 

всеки момент от ежедневието на обществото: в изкуството и литературата, в това как 

се обличат хората, какви нрави и обичаи имат, метода им на работа, религиозните 

церемонии и дейностите, които извършват в свободното си време.  

Когато се приеме за главна цел на културата на безопасност превенцията на 

трудовите злополуки, важно място започва да се отделя на „човешкия фактор“ 

вместо контролиране на техническите аспекти на физическите опасности, 

погледнати от ъгъла на инженерната мисъл. [3]. Съгласно тази гледна точка 90% от 

трудовите злополуки се дължат на рискови действия от страна на работниците. [90].  

Концепцията за култура на безопасност за първи път е използвана в доклад на 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) през 1986 г. 

след аварията в атомната електроцентрала в Чернобил. ([98]; [92]; [93];[116]) След 

това бедствие, производствата заедно с прилагането на културата на безопасност на 

труда започват да контролират от една страна производствените разходи и 

ефективността и от друга страна се прави опит да се предаде смисъл на 

въздействието върху поведението и културата на безопасност. [92]. 

 

2.4.1. Измерения на културата на безопасност  
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През последните двадесет години са направени множество проучвания във 

връзка с културата на безопасност и климата на безопасност и в тези проучвания е 

достигнато до различни концепции на социално, психологическо и организационно 

ниво. ([103]; [104]). Въпреки това точен консенсус за определение за култура на 

безопасността няма. [93]. При оформяне на определение за култура на безопасност 

на труда, при анкетиране, се наблюдават сходни становища на интервюирани групи 

и на наблюдения върху поведението. [98]. 

При проведените проучвания във връзка с културата на безопасност все още 

няма единомислие относно това какъв да бъде разглеждания обхват на културата на 

безопасност и критериите за реализация на приетия обхват на какви критерии от 

своя страна трябва да отговарят. Въпреки, че обхвата на културата на безопасност се 

променя за различите сфери на производство и за различните страни, в извършените 

проучвания някои от обхватите на културата на безопасност и климата на 

безопасност са приети за универсални. Според [3];[105] общоприетите обхвати на 

културата на безопасност са следните: 

Ангажираност в организацията,  

Участие в управлението, 

Участие на работещи и ръководители,  

Системи за възнаграждения, 

Системи за доклади, 

Приоритет на безопасност,  

Комуникация на безопасност,  

Обучение за безопасност,  

2.5.  РЕАЛИЗАЦИЯ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА  

Измерването на реализацията на безопасността на труда, явяваща се като една 

от основните компоненти на безопасността на труда, спомага за достигане на целите 

за управление на безопасността на производствените предприятия. Поради тази 

причина нивата на културата на безопасност или климата на безопасност на 

организациите играе важна роля върху реализацията на безопасността на труда и 

трудовите злополуки. Според [107] климата на безопасност или културата на 
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безопасност, може да се приеме за подчинена на климата на организацията или 

културата на организацията и по сроден начин реализацията на безопасността на 

труда може да се приеме за подчинена на реализацията на организацията. [3]. 

При извършване на проучвания в сферата на реализацията на безопасността на 

труда се използват различни инструменти за измервания. Според Yule (2003) в 

литературата за културата на безопасност / климата на безопасност, се използват 

четири главни изходни измерения за безопасност на труда. [108]: 

• Сравнителни статистики на фирмите за трудови злополуки на базата на 

съпоставяне на фирмите с нисък процент на трудови злополуки и тези с висок 

процент на трудови злополуки.  

• Отчитане от страна на служители и работници на лични инциденти и 

трудови злополуки.  

• Отчитане от страна на служители и работници на личното безопасно 

поведение. 

• Определяне на степента на реализация на безопасността на труда от страна 

на директор, началник или ръководител.  

Реализацията на безопасността на труда се състои от два основни компонента: 

спазване на безопасността на труда и участие в безопасността на труда.  

2.5.1. Влияние на културата на безопасност върху реализацията на 

безопасността на труда  

Множество проучвания показват, че културата на безопасност на труда оказва 

особено голямо влияние върху реализацията на безопасността на труда. При 

направените проучвания излиза на яве сериозността на ангажираността на 

ръководителите към правилата за безопасност на труда и важността на реализацията 

на безопасността на труда. От друга страна е много важно участието на работниците 

и служителите в системата за управление на безопасността на труда. За културата на 

безопасност е важно единодействието на интереса и лоялността на обикновените 

работници и служители и ръководната и организационна дейност на управляващите 

кадри. [111].  
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От друга страна, в направените проучвания, обхвата на културата на 

безопасност на труда оказва влияние върху различните критерии (трудови 

злополуки, безопасно поведение, инциденти от последния момент, възприятие за 

риск и други) на реализацията на безопасност на труда, а структурата на културата 

на безопасност в рамките на организацията, оказва пряко или косвено влияние върху 

безопасното поведение на трудещи се и служители. Следователно нивото на 

възприятие на климата на безопасност оказва по подобен начин влияние върху 

реализацията на безопасността на труда. 

 

ТРЕТА ГЛАВА 

ОБЩА КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ЯХТЕНИ ПРИСТАНИЩА В Р.ТУРЦИЯ 

 

3.1 Понятията пристанище, яхтено пристанище и марина  

При справка в литературата за значението на думата пристанище, се среща 

често използването на думата „марина“ като синоним на пристанище. Думите 

„марина“, произхождаща от италиански, „яхта“ от нидерландски и навлязлата в 

турския език от древногръцки „лиман“ (пристанище), се използват винаги във връзка 

с моретата и реките. 

Възползвайки се от литературните определения и от проучванията, може да се 

направи следното подобрено определение за думата „пристанище“: специален кей за 

безопасно връзване на яхти, морски бряг, притежаващ необходимата дълбочина на 

водата, с места и скелета за акостиране на яхти, технически услуги за яхти на брега 

на пристанищата, съоръжения и бази за предоставяне на социални услуги (нощувки, 

храна, , места за пазаруване, спортуване, развлечения, паркинги) на моряците. В тази 

теза, с изключение на отделни цитати, вместо „марина“ ще се използва 

словосъчетанието „яхтено пристанище“, съгласно изискванията на турското 

законодателство. 

 

 

3.2.  Роля и функции на яхтеното пристанище  
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По данни на генералния яхтен план на Р.Турция, чрез намиращите се на 

територията на страната 34 яхтени пристанища, в които пряка заетост намират 1000 

души, икономиката на страната получава около 200 милиона долара приходи [132]. 

Трябва обаче да се има предвид, че тези данни са взети от временна / сезонна работа 

и новопостроените яхтени пристанища ще се променят в зависимост от развитието 

на социалната и техническата им база. Поради тази причина, инвестициите, вложени 

в яхтените пристанища в Р.Турция и производствените предприятия, свързани с тях, 

добавят важен допълнителен процентен принос към туристическите приходи на 

страната. Освен това, яхтените пристанища са причина за зараждане и развитие на 

туристическа дейност в крайбрежните райони. [133]. С други думи, в Р.Турция 

средно статистически на всеки десет яхти е назначен един квалифициран моряк 

[134]. 

3.3.  Проучвания, свързани с яхтените пристанища  

Важни законодателни стъпки за увеличаване на вложенията в яхтените 

пристанища и за разрастване на корабната индустрия имат Закон № 2634 за 

стимулиране на туризма на Р.Турция, влязъл в сила през 1982 г., Правилник за 

морския туризъм от 1983 г. и Правилник за морския туризъм, приет през 2009 г. 

През тези години яхтения туризъм и яхтените пристанища привличат вниманието на 

изследователите. Във връзка с яхтените пристанища, изследователите проучват 

въпроси относно: архитектура, туризъм, икономика, търговски транспорт, търговия, 

околна среда, строителство и други. Според информация, получена от първични и 

вторични източници, дейностите, свързани с индустрията на яхтените пристанища 

не са академично проучвани, особено в областта на безопасността на труда и 

системите за управление на безопасността на труда. 

От извършения литературен обзор в университетските библиотеки в 

периодични и непериодични издания и в уеб страници на национално и 

международно ниво става явно, че ресурсите, които изследователите могат да 

използват са доста ограничени. [138]. В труда си, на ниво магистър с докторска 

титла, изготвен в периода 1963-1992 г. Kozak, разработва тези на тема туризъм. Той 

дава оценка според някои от параметрите на изложените в труда му тези относно 

посока на развитие, съдържание и форма на проучванията на тема „туризъм“ за 
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споменатия период от време. [139]. 

 

 

таблица 3: Извършени проучвания в сферата на морския туризъм за посочените 

години. 

     година  брой           година  брой      година  брой 

1988 1 1998    12 2006 7 

1991 1 1999   11 2007 8 

1992 1 2000 1 2008 20 

1993 2 2001 5 2009 17 

1994 3 2002 9 2010 32 

1995 3 2003 7 2011 27 

1996 6 2004 5 2012 31 

1997 3 2005   19 2013 25 

 

 Вземайки под внимание ограничения брой на трудове, проучващи сферата на 

морския туризъм и увеличаването на броя им през последните години, най-старият 

източник в страната е от 1988 г, а извън страната от 1991 г., като се наблюдава 

увеличаване на изследванията в тази област през последните 25 години. [138]. 

3.4. ОБЩА СТРУКТУРА НА ЯХТОСТРОЕНЕТО В Р.ТУРЦИЯ  

3.4.1.   Дефиниция на индустрията на яхтените пристанища  

 

Яхтената индустрия започва в Америка през тридесетте години на двадесети 

век и се разпростира на територията на Европа след Втората световна война. В 

Р.Турция идеята за инвестиции в яхтени пристанища започва през 1960 г. поради 

необходимостта от построяване на пристанища за яхти и на станции за настаняване 

до тях. Увеличението на яхтоплаването в Егейско море и необходимостта от 

специални пристанища за приемане на яхти, води до идеята за построяване на яхтени 

пристанища и по този начин разширяване на този сектор от туризма. Така през 

периода на II. Петгодишен план за развитие (1968 г. – 1972 г.) на основаната през 

1967 г. "Междуминистерска техническа комисия за планиране и яхтени 

пристанища", се стига до заплануване на строителство на яхтени пристанища.  

Яхтената индустрия, инвестирането и промишлеността в сектора на морския 

туризъм, са строго регламентирани от законодателството, с предоставянето на 

множество услуги в полза на екипажа и пътниците, като управлението на услугите се 
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извършва от обществения или частния сектор. Водосборният басейн „Бяло море“ е 

много важна дестинация от гледна точка на яхтения туризъм и носи голям потенциал 

за индустрията на яхтените пристанища.  

3.4.2. Работен режим на яхтените пристанища  

Индустрията на яхтените пристанища (марини), се подразделя на две класи – 

такива, които са собственост на едно частно лице и други, които са собственост на 

цяла организация. [128]. Извън това, с преобразуването на старите рибарски 

убежища в яхтени пристанища, риболовните кооперативи се превърнаха в бизнес 

администрации. По същия начин малките яхтени клубове със своите членове 

представляват друг своего рода начин на управление. Имайки предвид тези 

практики, ръководствата на яхтените пристанища се категоризират в четири основни 

класа: 

 • Яхтени пристанища с местно управление. 

 • Яхтени пристанища с частно управление. 

 • Яхтени пристанища с кооперативно управление. 

• Яхтени пристанища с клубно управление. 

За броя на яхтените пристанища, които са в основата на яхтения туризъм, 

явяващ се от своя страна подсегмент на туристическия сектор, се намират 

противоречиви данни в наличната литература. С други думи черпейки информация 

от различни източници, (информация принадлежаща на предприятия, институции и 

организации), за броя на функциониращите към момента и намиращите се в процес 

на строеж яхтени пристанища, има голямо несъответствие. Причината за тези 

несъответствия е факта, че отговорните организации и институции не обновяват 

информацията по тази тема, отговорните лица/длъжности, притежават непълна или 

недостатъчна информация, поради което може да се каже, че изразът „яхтено 

пристанище“, значението и обхвата му може да се тълкуват по различен начин. На 

схема 3.1 е показано разпределението на яхтените пристанища по райони по 

крайбрежната ивица. 
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схема 3.1: разпределението на яхтените пристанища по райони по 

крайбрежната ивица на Р.Турция 

 

 

3.5. ПРИЛОЖЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА В ЯХТЕНИТЕ 

ПРИСТАНИЩА 

  

Доста ограничена е наличната информация за корабокрушения, произшествия 

и инциденти с плавателни съдове и причините за тях, като информация относно 

инциденти и произшествия с плавателни съдове, с изключение за възникнали 

пожари, е почти невъзможно да бъде открита, поради това, че такава информация би 

повлияла отрицателно на конкуренцията в сферата на морския туризъм. Този подход 

на яхтените пристанища представлява голямо ограничение при събиране на научни 

данни за трудовите злополуки в тази област. На схема 3.13 са изложени стойности за 

2012 година на извършени дейности на търсене и спасяване по море във връзка с 

възникнали корабокрушения и инциденти с яхти. 
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схема: 3.13 Видове инциденти и произшествия, възникнали на територията на 

Р.Турция на търсене и спасяване по море за 2012 година 

 

  

3.5.1. Безопасност на труда в яхтените пристанища  

Въпреки близостта по значение на понятията обща сигурност (security) и 

безопасност на труда (safety), те изразяват дейности, които имат различни функции. 

Съгласно речника на Турския езиков институт (TDK), сигурност и безопасност са 

синоними, но тези две понятия в ежедневието се възприемат по различен начин. 

Причината за това са международните правни норми и използването на английския 

език като официален в секторите на морския и въздушен транспорт. [178]. 

Направени са многобройни научни изследвания за определяне на факторите, 

влияещи върху безопасността на труда в трудовото ежедневие. Тези трудове 

изследват понятията “култура на безопасност” или “климат на безопасност” в 

различни размери и измерения ([103]; [92];[184];[17];[185];[186][187]).  

Организационната култура на институцията включва безопасността на труда и е 

свързана с всяка една от различните системи за управление, прилагани на работното 

място по отношение на определена цел или специфична дейност. [188].   

Във връзка с дейността на яхтените пристанища през 2006 г. Федерацията на 

транспортните работници (ITF), даде нова дефиниция за яхтените пристанища – 

„Лесен порт“, като тази дефиниция се използва за пристанища, намиращи се вън от 

пожари 15 

конфликт 19 

дрейф 15 
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оборудването 

3 
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други 12 

преобръщане 
22 

сблъсък на 
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международния стандарт, при които липсва безопасност, сигурност и не са 

екологично чисти. Според [193] пристанищата могат да бъдат оценени на принципа 

на точковата система, в зависимост от следните критерии: ниво на предлаганите 

услуги, стандарт на безопасност на труда, трудови злополуки, права на работниците, 

условия на работа, при които се трудят чуждестранните работници, условия на 

приватизация и конкуренция. [191]. От друга страна, посредством специфичното 

морско законодателство и хармонизирането на контрола на много правителствени 

политики на ЕС и практикуването на по-нисък стандарт за страните членки се 

намалява проблема с „лесните пристанища“ [219]. 

3.5.2. Фактори влияещи върху безопасността на труда  

Върху безопасността на труда се проявяват резултатите от действието на 

многообразните фактори на трудовата безопасност на работните места и проблемите 

с трудовите злополуки. Безопасността на труда, като понятие включващо 

производствената активност на предприятието, се възползва от клонове на науката, 

като: инженерство, социални науки, бизнес, икономика, социология, психология, 

социално осигуряване, трудово законодателство и ергономия. [76]. 

За разлика от другите трудови сфери, факторите, влияещи на безопасността на 

труда при яхтените пристанища, включват различни елементи: морска територия, 

метеорологични условия, поведение на пътниците или служителите, морските 

превозни средства, пристанищната техника и структурни особености на 

пристанищата, които ще бъдат разгледани по-долу.  

3.5.2.1.  Влияние на условията на труд  

За да бъде продуктивността на работниците и служителите на високо ниво, е 

необходимо да са налични удобни и безопасни условия на труд. С други думи, 

лошите условия на труд, недостатъчното осветление, проветрение и отопление и 

други подобни неподходящи условия на работното място, прекалено много и дълго 

работно време, не вземане под внимание на ергономичните условия и 

недостатъчност на безопасността на труда на работното място, влияят отрицателно 

на работоспособността. [195]. 
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3.5.2.2. Влияния, предизвикани от човека  

Във фирмите, стопанисващи яхтените пристанища, подобно на другите 

клонове на туризма при извършването на общи и социални услуги, видовете 

дейности могат да са постоянни, сезонни или временни. От страна на пристанището 

обикновено се прилага работно време на смени. Условията на работа могат да бъдат 

променени и през силния туристически сезон натовареността да бъде увеличена. 

Човешките фактори, влияещи на безопасността на работа в яхтените пристанища са 

следните: 

• Психологически причини 

• Незнание, 

• Разсеяност, 

• Професионално прегаряне (изчерпване), 

• Идване на работа на работника или служителя с неподходящи физически или 

умствени сили. (умора и други) 

• Липса на комуникация и координация. 

• Несигурност в работния процес. 

• Липса на култура на безопасност. 

В резултат на проведено проучване от страна на [197], относно условията на 

труд сред работници и ръководство на яхтените пристанища, става ясно, че „ във 

връзка с натовареността и продължителността на работното време, се наблюдава 

ръководните кадри да се оплакват, от големи проблеми с намиране на подходящи 

кадри в настоящата ситуация на ниво планиране и в случай на повреди по машини и 

оборудване в производството“. [197], 

При проведени проучвания на [198], в насока определяне на нивото на 

професионално прегаряне (изчерпване) на работниците „в една много трудоемка 

работна среда, каквато са пристанищата, гъвкавостта на работното време, 

увеличаващия се обем и интензивността на работа, оказват пряко влияние върху 

ефективността на работа на пристанищните работници. В рамките на тази 
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напрегната работна среда, постоянното поддържане на високо ниво на 

производителност, води до умора и изтощение в дългосрочен план на 

пристанищните работници.“ [198]. 

3.5.2.3. Влияние на натовареността на движение в пристанищата  

Маневрите на яхтите, свързани с приближаване до пристанището, навлизането, 

хвърлянето на котва, безопасното акостиране и отплаване, представляват 

вътрешното движение в пристанищата. Заедно с това като един от факторите, които 

могат да окажат влияние върху безопасността на труда, е връзването на лодките за 

пристанището, явяващо се един под етап на натовареността на движение на лодките.  

3.6.  РИСКОВЕ И ОПАСНОСТИ НА ЯХТЕНИТЕ ПРИСТАНИЩА 

Независимо, че морския туризъм на яхтените пристанища се причислява към 

отрасъла на услугите, дейностите, извършвани на яхтените пристанища, са 

изключително трудоемки и изискват максимално внимание и концентрираност в 

работния процес от страна на персонала. За възникване на пожари и трудови 

злополуки, най-голяма отговорност носят работници, служители, гости и 

потребители на яхтените пристанища. Поради това, за да се определи риска, който 

яхтените пристанища носят, първо трябва да се определят и характеризират 

възможните опасности. 

Спазването на вътрешния ред, регламентиран от управата, съгласно  

международните споразумения и спогодби на територията на пристанището, е 

задължение на всички плавателни съдове, намиращи се на територията на 

пристанището. На схема 3.6 са показани рисковите фактори на територията на 

яхтените пристанища, на брега и в открити води. 
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схема 3.6 : Рискови фактори на територията на яхтените пристанища, на 

брега и в открити води 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неидентифицираността на възможните опасности и рискове на работното 

място повишава вероятността от възникване на трудови злополуки, базирани на 

професионално здраве и безопасност. Законът за безопасни и здравословни условия 

на труд и свързаните с него наредби и правилници, дават оценка на риска с цел 

предотвратяване на възможни трудови злополуки в обществената и частната сфера. 

На практика периодично се извършва анализиране на опасностите и риска на 

яхтените пристанища от страна на експерти, като резултатите показват подобряване 

на безопасността на труда чрез обучението на работниците. 

3.6.1. Понятията риск и опасност  

Съществуват различни определения за опасност и риск. Понятието „опасност“ 

може да се определи по следния начин: възможни ситуации в процеса на 

извършваната работа под действието на фактори на околната среда, които могат да 

доведат до загуби и щети на работника и другите одушевени и неодушевени обекти, 

намиращи се на работното място. Съгласно речника на Турския езиков институт 

(TDK), опасността представлява: „ситуации, които могат да доведат до големи 

загуби или унищожаване“. Световната здравна организация (WHO) определя 

опасността като: „обект или определени фактори и състояния, които могат да 

РИСКОВИ ФАКТОРИ В ЗОНАТА НА РАБОТА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ЯХТЕНИТЕ ПРИСТАНИЩА 

 

плавателни съдове – 

материали и запаси 

 

яхти 

Връзване на яхти 

Зареждане с гориво 

Плаващи съоръжения 

моторни превозни средства 

(сухоземни) - материали и запаси  

 

кейове и докове 

кранова система 

Системи за теглене 

превозни средства за услуги 

зона за ремонт на плавателни 

съдове 
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повлияят негативно върху здравето на човека и околната среда“, а според 

Международната организация на труда (ILO) опасността се определя като: 

„неопределен по обхват инцидент, нанасящ потенциални щети на живите същества, 

на околната среда и / или на имоти, машини“. [213].  

В яхтените пристанища прилаганите технически услуги на суша и 

пристанищни услуги на морска територия, предполагат различни рискове и 

опасности. Поради това, анализите на риска се оценяват по различен начин и 

съответно работниците трябва да бъдат обучавани в съответната насока. 

3.6.2. Управление на риска и оценка  

Управлението на риска може да бъде описано по следния начин: за да 

продължат предприятията производствената си дейност в насока печалба, е 

необходимо да осигурят съответните порядки, касаещи продуктите и работната сила, 

за да е възможно запазване производствената печалба на предприятието. Свеждане 

до минимум възникването на неочаквани загуби в организацията, използвайки най-

ниска цена за това и необходимите източници, като се прилага предварително 

планиране и ръководене на дейностите. ([217]; [218]) Използвайки друго 

определение, управлението на риска е систематичен подход за идентифициране, 

поставяне под контрол на заплахите и рисковете, отправени към печалбата, имотите 

и подобрението им. [216]  

Често споменаван въпрос през последните години са съставните части на 

управлението на риска: идентификация на риска, оценка на риска, контрол на риска, 

рисково финансиране. Прилагането на предпазни мерки за поставяне на риска под 

контрол и анализирането от страна на ръководните кадри на опасностите, свързани с 

трудовата безопасност и професионалното здраве с цел елиминиране на опасностите 

изцяло или довеждането им до приемливо ниво, води безусловно организацията към 

постигане на предначертаните цели. Видовете контрол при управлението на риска 

са:  

• Превантивни проверки (с цел превенция или предотвратяване) 

• Пренасочващи проверки (инструктаж и обучения, контрол на риска и защита) 
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• Коригиращи проверки (корекция на нежелани резултати) 

• Разпознаващи проверки (Откриване на нежелани действия) 

 

3.6.3. Трудови злополуки на яхтените пристанища от гледна точка на 

безопасността на труда 

 

Дейностите на морския туризъм, в рамките на морския бранш, от гледна точка 

на работната сила, са доста трудоемка професия, а от гледна точка на инвеститорите 

е отрасъл на услугите, в който много осезаемо се усеща международната 

конкуренция. Заедно с това работещите на пристанищата и потребителите носят 

потенциална отговорност за възможно причиняване на опасности и загуби за 

околната среда, породени от физически причини, които евентуално могат да доведат 

до загуби за работниците, потребителите, цеха, околната среда, вероятността от 

загуба на работа, дейности влияещи зле на репутацията на корпорацията.  

3.6.4. Причини за трудовите злополуки  

В работното ежедневие трудови злополуки претърпяват не само работещите в 

производството, но и тези, заети в сферата на услугите. Най-често настъпват 

наранявания, следствие на които се получава неспособност да се извършват 

трудовите задължения за ограничен или неограничен период от време, в резултат на 

което следват пропуски в обслужването, при което работодателя се принуждава да 

процедира съгласно законовия ред.  

При дейностите, извършвани по море, на територията на пристанищата, 

явяващи се начална и крайна точка на пътуванията, смъртността, загубите, 

корабокрушенията в района на пристанището, водещи до замърсяване на околната 

среда, имат променлива величина и зависят от услугите, предлагани на съответното 

пристанище. За съжаление, при извършване на проучвания във връзка с трудовите 

злополуки, интензивните условия на труд на пристанищата и несподелянето от 

етична гледна точка на професионална информация с пътниците, създават пречки за 

достигане до информация, свързана с трудовите злополуки. Въпреки това, 

пристанищата носят потенциална опасност от причиняване на жизненоважни щети и 

финансови загуби на моряците, гостите и трудещите се на пристанищата. Поради 
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това, трудовите злополуки на територията на пристанищата по време на 

маневриране на плавателния съд, приближаване, акостиране и отплуване от 

пристанището, трябва да се разглеждат от различни гледни точки. 

3.6.4.1. Опасности и рискове в морските зони на яхтените пристанища 

Сблъсък на плавателни съдове: Важна роля за възникване на инциденти от 

рода на сблъсък на плавателни съдове (сблъскване, триене, подпиране), конфликт, 

пожар и експлозия, сблъскване с брега, потъване и преобръщане, на територията на 

пристанищата и в морските зони на пристанищата, играят човешкия фактор, 

техническите неизправности и екстремните метеорологични условия. Сблъсък на 

плавателни съдове има, когато два или повече плавателни съда се ударят.  

снимка 3.7: Сблъсък на плавателни съдове 

 

пожар: Причини за пожарите, възникнали на плавателните съдове, намиращи 

се на територията на пристанищата и в морските зони на пристанищата могат да 

бъдат следните: в следствие на сблъсък на плавателни съдове, при зареждане с 

гориво, рисково поведение от страна на екипажа на плавателния съд, електрически 

повреди, изтичане на гориво и повреди в машинното отделение на плавателния съд.  

  снимка 3.8: пожар на яхтено пристанище 
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снимка 3.9: потънал плавателен съд 

 

потъване: Най-често срещаните причини за потъване на плавателни съдове на 

територията на пристанищата са: неизправност във функционирането на 

автоматичната осушителна помпа, поява на водни течове на плавателния съд (в 

следствие на неизправни клапани, спукани маркучи и други), екстремни 

метеорологични условия, дъжд, сняг и бури, повреди по подводните клапани и 

шлаухи, сблъсъци в резултат на бури, потъване на плавателния съд в резултат на 

удар в кея, дока или понтона. На снимка 3.9 е показан потънал плавателен съд на 

яхтено пристанище. 

3.6.4.2.  Опасности и рискове в сухоземните зони на яхтените пристанища 

Злополуки с кранове: Причините за злополуките с кранове на територията на 

яхтените пристанища могат да бъдат в резултат на човешка грешка или в резултат на 

повреди в апаратурите и материалите. Едни от най-често срещаните причини за 

злополуки с кранове, са използването на такива с неподходящ капацитет за 

транспортиране, повдигане и експлоатация на крана от страна на неквалифициран 

работен персонал. Поради това крана и крановите системи трябва да бъдат 

използвани от обучен, квалифициран персонал и оборудването да бъде поддържано 

и подлагано на съответните периодични прегледи и тестове.  
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 снимка 3.10: злополука на транспортен кран 

 

поддръжка и ремонт: При извършване на периодичните ремонти и 

поддръжка, плавателните съдове трябва да бъдат обезопасени и стабилно 

разположени в зоната за ремонти, за извършване на необходимия ремонт или 

поддръжка по плавателния съд, а работния персонал, който ще извърши ремонта 

трябва да притежава следните сертификати: сертификат за безопасност и трудово 

здраве, оценка на анализа за риска, сертификат за първа помощ и противопожарно 

обучение. Най-често срещаните трудови злополуки при тези дейности са : токов 

удар, удар от падащи предмети, удар в приплъзващ се обект, експлозия, пожар, 

изгаряне, задавяне, отравяне, падане от височина.  

снимка 3.11: Пожар на яхта по време на извършване на поддръжка и  

ремонт на плавателния съд 

 

 

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА 

ПРОУЧВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ЯХТЕНИТЕ ПРИСТАНИЩА 

 

4.1. ГЛАВНИ НАСОКИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Това проучване, с цел изследване влиянието на културата на безопасност на 

труда върху реализацията на безопасността, е проведено на яхтените пристанища, 
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явяващи се клон на морския туризъм. За избиране на яхтените пристанища особена 

роля играе голямото увеличение през последните години на инвестициите и 

откриването на множество нови предприятия, оформянето на проактивно разбиране 

за безопасност като основен критерий за конкуренция между пристанищата, където 

от решаващо значение се оказва факта, че опасностите и рисковете се отнасят в 

еднаква степен както за работниците, така и за потребителите (собственици на яхти, 

екипаж и гости) и за околната среда.  

На територията на Р.Турция съществуват 85 крайбрежни структури, свързани с 

яхтения туризъм, използвани от публичния и частния сектор, [142]. В инвестиционен 

процес се намират други 11.  

Яхтените пристанища са сертифицирани по следния начин от министерството 

на културата и туризма на Р.Турция: 29 притежават сертификат за туристически 

бизнес, 14 са туристическа инвестиция, а 42 са несертифицирани яхтени 

пристанища. Пристанищата, обект на изследването, са частна или обществена 

собственост от среден или голям формат.  

Фокусът на това проучване е концентриран върху намиращите се в областите 

на Истанбул, Измир, Айдън, Мугла и Мерсин 39 яхтени пристанища. Останалите 35 

крайбрежни съоръжения извън рамките на проведеното проучване, притежават 

различна инфраструктура и строителство, малък брой работници, заетостта е сезонна 

и са съоръжения от вида кейове и докове, и поради тези причини не отговарят на 

главните изисквания за яхтени пристанища и не са включени в проучването. 

При избраните примерни пристанища, безопасността на труда се осигурява от 

експерти от компанията Съвместно Здраве и Звено за безопасност (OSGB) При 

яхтените пристанища от средно и голямо ниво на действие се наблюдава използване 

на лични предпазни средства за безопасност на труда и е установено, че са налице 

предупредителни знаци. На територията на пристанищата на местата за акостиране, 

за зареждане на гориво, за акостиране и отплаване има предупредителни знаци, 

указващи рисковете на съответните дейности. Броят на заетите лица в пристанищата 

през лятото и зимата е различен, поради това се налага работа на смени. Съгласно 

извършените проучвания в националните медийни архиви и от данните на 
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Министерството на морския транспорт и комуникации във връзка с трудови 

злополуки, настъпили в яхтени пристанища в Р.Турция през периода 2010 г. - 2016 г. 

в открити води и на територията на пристанищата, на 56 частни и търговски яхти са 

избухнали пожари, дължащи се на различни причини. При тези трудови злополуки 

има 2 смъртни случая, 17 души са ранени и един изчезнал в морето. От друга страна 

при пожари са изгорели и потънали 50 лодки, а 67 други са изтеглени на сушата в 

неизползваемо състояние. 

4.2.  Анкета за културата на безопасност 

От направената справка във връзка с културата на безопасност на труда се 

вижда, че в литературата се използват различни критерии и инструменти за 

измервания. Тези критерии са различни за различните сфери на труд и в различните 

държави. При провеждане на тава проучване, за основа са взети културните 

особености на Р.Турция, възползвайки се от критериите, типични за тази сфера на 

труд и е сформирана анкета за културата на безопасността на труда. В анкетата за 

културата на безопасността на труда заемат място следните въпроси: 

1. Ангажираност на ръководството  

2. Приоритет на безопасност 

3. Комуникация на безопасност 

4. Обучение за безопасност 

5. Информираност за сигурност и компетентност 

6. Участие на работещите 

7. Фатализъм 

8. Култура на докладите 

4.3.  Анкета за реализацията на безопасност  

За преценяване на реализацията на безопасност са използвани различни 

критерии. При провеждане на проучването са използвани три подкритерия. При 

определяне на понятията „Претърпяване на трудова злополука“ и „Безопасно 

поведение“ е използван труд [3]. За подкритерий „Безопасна работна среда“ е 

използвана и доразвита информация от „Ръководство за управление на трудовата 

безопасност и здраве на малките и средни предприятия, намиращо се на сайта на 



 35 

Министерството на труда и социалната сигурност [261]. 

Критерий за претърпяване на трудова злополука:  

Критерий за безопасно поведение. 

Критерий за безопасна работна среда.  

Подкритерият на реализацията на безопасността, „безопасна работна среда“ 

има за цел да определи нивото на безопасност в дадената работна среда. Съгласно 

четирите въпроса, определящи критерия, се забелязва, че работещите възприемат 

като важен фактор за предотвратяване на трудовите злополуки нивото на 

безопасност на работната среда. Определенията са взаимствани от „Ръководство за 

управление на трудовата безопасност и здраве на малките и средни предприятия“[3], 

намиращо се на сайта на Министерството на труда и социалната сигурност, като 

тезата е обработена и доразвита от автора. За даване на точно определение и 

анализиране на изрази от вида: „Проблемите свързани с ергономичните фактори на 

работното място, се наблюдават ефективно“ е използвана Скалата на Ликерт.  

4.4.  АНКЕТИРАНЕ  

Във връзка с изпълнението на проучването с цел осигуряване на необходимото 

сътрудничество, от страна на изследователя са организирани срещи между 

ръководствата на яхтените пристанища и отговорните лица за трудовата 

безопасност. Предвид работната натовареност и специфичността на извършваната 

дейност на работниците, неучастващи в анкетата, са раздадени формуляри. От друга 

страна тъй като периода на анкетиране не съвпада с натоварения пиков сезон, 

работниците на сезонна работа, (в отпуск или болнични) не са участвали в анкаетата. 

В началото на проучването с група от 30 работника в яхтеното пристанище е 

проведена предварителна анкета. След анализ на раздадените анкетни бланки във 

формуляра за оценка, неразбираемите и ненужни думи и изрази са изменени от 

участиците в нея и по този начин е оформен крайният  вариант. Анкетната бланка се 

състои от 51 въпроса. Провеждането на анкетата е съгласувано с отговорника по 

трудовата безопасност в пристанището и след поясняване на целта и важността, 

анкетните формуляри са раздадени. Анкетата е проведена през месеците октомври и 

декември на 2016 г. като на ръководството на някои яхтени пристанища 

формулярите са изпратени по електронната поща и със съдействието на отговорните 
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лица по трудова безопасност са анкетирани общо 284 работещи в яхтените 

пристанища. 

4.5.  МЕТОД ЗА АНАЛИЗ  

Данните, събрани от проучването, са анализирани с помощта на програма SPSS 

24.0. В проучвателните анкети са анализирани стойностите на демографските данни, 

процентното разпределение, средно аритметичните стойности, стандартни 

отклонения и други статистически анализи. При преценката на данните са 

използвани анализи, като разпределение на честотата, анализ на сигурността, 

корелационен анализ на Пирсън, еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA), 

регресионен анализ, тест хи-квадрат и т-критерий на студента. Надеждността на 

тестовете на анализираните данни е осъществена по скалата на Cronbach Alfa (Алфа 

на Кронбах). 

4.6.  РЕЗУЛТАТИ  

4.6.1. Демографски резултати 

При извършване на проучването, насочено към работещите на яхтените 

пристанища, са анкетирани 268 работници. Към включилите се в анкетата са 

отправени въпроси, свързани с личностните им характеристики – възраст, пол, 

семейно положение, образование, а също така и въпроси свързани със заеманата 

позиция на работното място и продължителността на работната смяна. Освен това, 

във връзка с демографските променливи на участващите в анкетата за зададени 

въпроси свързани с трудовата дейност – въпроси свързани с професионалния опит, 

продължителността на работната смяна, претърпени трудови злополуки и наред с 

това въпроси свързани с настоящото работно място - въпроси свързани с 

професионалния опит, продължителност на работната смяна, трудови злополуки 

които са претърпени на работното място и въпроси свързани с инциденти от 

последната минута. В анкетата са включени въпроси на тема безопасни условия на 

труд и безопасно поведение, за да се разбере какви са според работниците причините 

за трудовите злополуки. По-долу са дадени резултатите от проучването съгласно 

демографските особености. Разпределението на участниците в проценти според 

нивото на образование е следното: 26,5% са с начално образование, 51,1% са 

завършили средно или средно специално образование и 21,3% от анкетираните са 
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висшисти.  

 

       таблица 4.2: Полова принадлежност на анкетираните. 

  брой процент 

Валиден 

процент 

Кумулативе

н процент 

 Женски 50 18,7 18,7 18,7 

  Мъжки 218 81,3 81,3 100,0 

  общо 268 100,0 100,0   

 

На таблица 4.2 е показано процентното разпределение на анкетираните в 

зависимост от половата им принадлежност. Съгласно извършеното проучване 

18,7% от работещите на яхтените пристанища са жени, а 81,3% са мъже. 

таблица 4.4: Брой анкетирани и проценти в зависимост от нивото на 

завършено образование 

 

 

брой 
процен

ти 

Валиден 

процент 

Кумулатив

ен процент 

валид

ност 

начално образование 
71 26,5 26,5 26,5 

  Средно училище / 

професионална 

гимназия 

137 51,1 51,1 77,6 

  магистри 57 21,3 21,3 98,9 

  магистърска степен 3 1,1 1,1 100,0 

 

Женски;  

Мъжки, 
218 
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Според направения анализ, в трудовото ежедневие е установено, че съществува 

статистически доста голяма разлика в променливата на брой трудови злополуки 

при двата пола. (p<0,05). В резултат на направените анализи 94,9% от 

работещите мъже и 5,1% от работещите жени са изложени на трудови злополуки. 

По-долу в таблица 4.12 е поместена информация от която става ясно, че 17% от 

работещите мъже и 4,0% от работещите жени са изложени на трудови злополуки. 

В резултат на направената анкета 17,5% от взелите участие в нея са претърпели 

трудова злополука, а 82,5% не са имали инциденти по време на работа. 

таблица 4.9: Начин на работа на работното място. 
 

  брой процент Валиден 

процент 

Кумулатив

ен процент 

валидн

ост 

Пълен 

работен ден 

158 59,0 59,0 59,0 

  Работа на 

смени 

108 40,3 40,3 99,3 

  Работа по 

договор 

2 ,7 ,7 100,0 

  общо 268 100,0 100,0   

 

начално 
образован,

71 

Средно 
училище /  
професио

нална 
гимназия, 

137 

магистри, 
57 

магистърс
ка степен, 

3 
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Съгласно таблица 4.9 работещите на пълен работен ден са 158,  работещите на 

смени са 108, работещите с трудов договор са  2.  
 

таблица 4.10 : Брой и проценти на претърпели трудови злополуки на 

работното място 

 

  брой процент Валиден 

процент 

Кумулати

вен 

процент 

валидност да 47 17,5 17,5 17,5 

  Не 221 82,5 82,5 100,0 

  общо 268 100,0 100,0   

 

 

Съгласно извършените проучвания на таблица 4.10 е отразено, че 47 работника са 

претърпели по една трудова злополука по време на извършване на трудовата си 

дейност, а 221 не са претърпели трудови злополуки. 
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таблица 4.12: Стойности на вероятността от възникване на трудови 

злополуки на работното място.   

 брой процент 

Валиден 

процент 

Кумулативе

н процент 

валидн

ост 

Да 
19 7,1 7,1 7,1 

  не 249 92,9 92,9 100,0 

  общо 268 100,0 100,0   

 

 

На таблица 4.12 е показан резултата от извършеното изследване, при което е 

установено, че 7,1% от работещите стават жертва на трудови злополуки, а 92,9% не 

са претърпели трудови злополуки.  

4.6.2. Връзка между променливата на културата на безопасност на труда 

и променливата на реализацията на безопасността на труда 

Съгласно направената анкета за изследване на културата на безопасност на 

яхтените пристанища, стойността е изчислена на 0,83 единици Алфа на Кронбах. 

Както се вижда на таблица 4.14 получените стойности за безопасност са в 

приемливите граници между 0,83 и 0,89. Културата на водене на документация и 

информираността за безопасност и компетентност са получили средно най-високи 

стойности от анкетираните, а стойностите на променливата „фатализъм“ от своя 

страна са получили най- малък брой точки и се явява най- отрицателната променлива 

от анкетата. 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

да 

не 



 41 

 

 

Таблица 4.14: Стойности на безопасността на труда в зависимост от мерките, 

използвани при осъществяване на проучването. 

 

променливи N N 

артик

ули 

Средна 

стойност 

стандартно 

отклонение 

Скала, 

диапаз

он 

Алфа на 

Кронбах 

 

отношение на 
ръководните кадри 

268 4 3.7332 .90369 1-5 0.84 

поведение на 
ръководните кадри 

268 4 3.7938 .84478 1-5 0.83 

приоритет за 
безопасност 

268 4 3.7192 .63359 1-5 0.84 

безопасни 
комуникации 

268 5 3.5776 .83308 1-5 0.83 

обучение по 
безопасност 

268 4 3.7556 .75201 1-5 0.84 

информираност за 
безопасност и 
компетентност 

268 5 4.2254 .69495 1-5 0.84 

участие на 
служителите 

268 4 3.6810 .72016 1-5 0.84 

фатализъм 268 7 3.0953 1.23523 1-6 0.89 

Културата на 
водене на 
документация 

268 4 4.6166 1.12318 1-5 0.84 

спазване на 
безопасността 

268 3 4.1853 .72989 1-5 0.84 

участие в 
безопасността на 
труда 

268 3 4.0647 .72989 1-5 0.85 

безопасни условия 
на труд 

268 4 4.0728 .73332 1-5 0.84 

 

4.6.3. Разлики между средните стойности на демографската променлива 

и на променливата на културата на безопасност 

   Направена е съпоставка на зависимостта на средните стойности на 

променливата на семейното положение на работещите и променливата на нивото на 

културата на безопасност. Съответно може да се види доста осезаема разлика в 

средните стойности на променливите на семейното положение на работещите и 

положителното отношение на ръководните кадри и променливата на фатализма. 

(p<0,05). При направения анализ се вижда, че средната стойност на променливата на 

положителното отношение на ръководните кадри към семейните работници е 

значително по-високо от тази на несемейните. За сметка на това средната стойност 
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на променливата на фатализма при несемейните работници има значително по-

високи стойности от тази на семейните. С изключение на посочените примери, при 

останалите променливи на културата на безопасност не се наблюдава особена 

разлика в резултатите в зависимост от това дали работниците са семейни или не. 

4.6.4. Връзка между променливата на културата на безопасност и 

променливата на реализацията на културата на безопасност на труда 

В трудовото ежедневие средните стойности на отношението към ръководните 

кадри, приоритета на безопасността на труда, безопасните комуникации и 

обучението по безопасност на труда на работници, непретърпели трудови злополуки, 

е доста по-висока от средните стойности на работниците, претърпели трудови 

злополуки. (p>0,05). Съответно нивото на възприемане на културата за безопасност 

на работник, който в трудовия си живот въобще не е претърпял трудова злополука и 

връзката на безопасността на труда с отношението към ръководните кадри, 

приоритета на безопасността на труда, безопасните комуникации и обучението по 

безопасност на труда, са по-високи от тези на работник, претърпял трудова 

злополука. От друга страна не е констатирана особено голяма разлика в средните 

стойности при останалите променливи на културата на безопасност – отношение на 

ръководните кадри, информираност за безопасност и компетентност, участие на 

служителите, фатализъм и култура на докладване. (p>0,05). 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Бреговите съоръжения и станции, осигуряващи различни крайбрежни услуги и 

безопасно и сигурно акостиране на кораби, яхти и малки лодки, представляват обща 

област за работа на множество различни работодатели и / или доставчици. Всички 

работодатели в тази област трябва да притежават силна и ефективна система за 

сигурност на труда. Ето защо, следва да бъдат определени и да се изпълняват 

предпазните мерки и рисковите фактори да бъдат сведени до минимум. Това играе 

важна роля за определяне на основните организационни системни причини за 

възникване на трудови злополуки и пожари в бранша на яхтените пристанища. 

 

При съпоставка с другите отрасли, трудовите злополуки с нефатален край се 

срещат много по-често в сферата на яхтените пристанища. Имайки предвид мащаба 
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на проблема е важно разбирането и идентифицирането на факторите, водещи до 

недостатъци и грешки при приложението на системата за безопасност на труда. В 

този контекст следва да се подобри работния процес, с което да се улесни анализа на 

връзката между аспектите на културата на безопасност на труда. В противен случай, 

някои вътрешни и външни фактори в тази сфера могат да улеснят възникването на 

трудови злополуки. Основната причина за възникване на трудови злополуки, 

съгласно поверителни данни, е извършване на работния процес от страна на 

неквалифицирана работна сила и затруднено идентифициране на всички фактори, 

които водят до възникване на трудови злополуки. Ето защо вземането на адекватни 

превантивни мерки и продължаване извършването на научни изследвания в тази 

сфера, са от жизнено важно значение.  

 

Благодарение на този труд, носещ фактическа и реалистична информация, 

може да бъде изготвена политика на мощна превенция срещу трудовите злополуки и 

пожарите в този отрасъл. Организирането, ефективното планиране, контрола, 

прегледа и контрола на изпълнението на мерките за сигурност отбелязват важността 

на системата за безопасност на труда. Също така за по-високата безопасност на 

труда роля играе подходящото обучение, благодарение на което в извънредни 

ситуации се постига бърза и навременна реакция. По този начин оценката на риска 

налага задълбочено и систематично разглеждане на всички настоящи и потенциални 

източници на опасност.. 

IV. ОСНОВНИ ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД    

 НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ: 

1. За предотвратяване на трудовите злополуки от страна на системите за 

безопасност на труда на работните места огромна роля играят културата на 

организацията и подразделите култура на безопасност и климат на безопасност в 

разглежданата сфера. 

2. Важна роля за повишаване нивото на възприемане на културата на 

безопасност на труда играе отношението и поведението на ръководните кадри, което 

е морална, юридическа и хуманна отговорност на работодателя. 

3. Възприемането на фатализма от страна на работещите в организацията като 

основна причина за възникване на трудови злополуки, може да бъде коригирано към 
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реалните причини за трудови злополуки чрез провеждане на обучения и подходяща 

комуникация. 

4. При културата на безопасност в организации, в които не се практикува 

анализирането на трудовите злополуки и негативните инциденти, индивидуалните 

нагласи и поведения могат да имат тенденция на негативно отношение към 

безопасността на труда. 

 

ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ: 

1. На територията на яхтените пристанища, в открити води и на брега 

съществуват различни рискове и опасности, за предотвратяване на превръщането им 

в трудови злополуки е необходимо създаване на системи за безопасност на труда от 

ръководните кадри. 

2. Главна роля за превенцията на пожарите на кейовете в близост до 

електрически и водни централи е поставянето на датчици за топлина и дим.  

3. При провеждането на спасителни и противопожарни обучения от особена 

важност са екипировките и оборудването, както и периодичното им контролиране. 

Времето за тези обучения не трябва да се приема от ръководните кадри като загуба 

на време. 

4. Следва да се разработи подходящо на практика използване на личните 

предпазни средства за работниците и служителите. 

5. От особена важност е възможността за използване на морските води като 

първоначални средства за потушаване на възникнали пожари на територията на 

яхтените пристанища. 

 

ПРИНОСИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ 

1. За намаляване на трудовите злополуки и ограничаване възникването на 

пожари на яхтените пристанища е необходимо повишаването на културата на 

безопасност на труда. Това може да се постигне чрез провеждане на обучителни 

курсове и увеличаване информираността на работниците и служителите, 

поставянето на културата на водене на документация на дневен ред и 

усъвършенстване на тази практика.  
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2. Необходимо е монтиране на електронни противопожарни алармени системи 

на територията на яхтените пристанища и използване на модерни технологични 

спасителни системи и системи за загасване на пожари директно с морска вода. 

3. Необходимо е местата за извършване на ремонт и поддръжка на плавателни 

съдове на територията на яхтените пристанища да бъдат достатъчно отдалечени от 

акостиралите на пристанището плавателни съдове, за да се избегне пренасянето на 

евентуално възникнали пожари при ремонти на акостиралите плавателни съдове. 

4. Отчитайки вероятността местните противопожарни служби да са ангажирани 

на други отдалечени от пристанището райони, е необходимо поставянето на 

собствена противопожарна система с възможности за потушаване на пожари с 

морска вода.  

5. Необходимо е изготвянето на план за действие при възникване на злополуки 

и пожари в резултат на екстремни метеорологични условия, като бъдат провеждани 

периодични практически обучения. 

6. Особено важно е изготвянето на план за действие на ползвателите и гостите 

на яхтеното пристанище в случаи на възникване на пожари.    
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