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НВУ „В.Левски” гр. В. Търново 
№ 33078 в Регистър за научната дейност в Република България 

Област на висшето образование: - 3. „Социални, стопански и правни 
науки”;Професионално направление: - 3.7. „Администрация и управление”  

Научна специалност - 05.02.24.- “Организация и управление извън 
сферата на материалното производство (сигурност  и отбрана). 

Област на висшето образование: - 9. „Сигурност и отбрана”; 
Професионално направление: - 9.1. „Национална сигурност”; 
Професионално направление: - 9.2. „Военно дело” 

Научна специалност: 
- 05.02.24. „Организация и управление извън сферата на 

материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”;- 
05.12.01.  „Организация и управление на Въоръжените сили”;- 05.12.02.  
"Военнополитически проблеми на сигурността";- 05.12.03. "Военно-
приложни аспекти на гражданската защита" 
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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 
Актуалността на разработвания от г-жа  Елена Стойкова Стоянова  в 

дисертационния труд проблем в научно и научноприложно отношение 
произтича от необходимостта да бъде обогатено и разширено след 
изследователски анализ научното знание  за динамично променящата се 
авиационна сигурност на гражданското въздухоплаване, характеризираща 
се с нарастващите все по-нетрадиционни рискове и заплахи и 
необходимостта от предприемането на нови методи и начини за справяне с 
тях.  

 Резултатите от подобно научно изследване са безусловно 
необходими и определено биха способствали за повишаване на 
ефективността и ефикасността на системата за авиационна сигурност чрез 
въвеждане на нови подходи за проактивни мерки в системата за 
авиационна сигурност на гражданското въздухоплаване на Република 
България.  

Повишената значимост на широкия спектър от постоянно 
променящите се рискове и заплахи за авиационният сектор, който е все по-
застрашен, поради съществения психологически, медиен, политически и 
икономическия ефект, който се постига след всяка осъществена атака, 
предполага различия и специфики при използването на непредвидими, 
иновативни, различни и с нов начин на действие атаки от различни 
извършители. 

„Терористите доказват непрекъснато способността си да атакуват 
гражданската авиация, като всеки път начинът на действие е различен и 
усъвършенстван. Заплахите за гражданското въздухоплаване са свързани 
не само с терористични организации, но и с лица, които имат престъпни 
намерения, с отделни личности, в повечето случаи, притежаващи 
психически отклонения, с лица, водени от отмъстителни мотиви и такива, 
преследващи личните си цели.” 

 Това явление и значително нарасналата необходимост от 
провеждането на теоретични изследвания и създаването на нови модерни 
организационно-управленски стратегии и политики със силата на 
императив обосновава необходимостта от провеждането на 
дисертационното изследване в контекста на допълване на 
фрагментираните и тематично специализирани по характер изследвания в 
научната област по проблема. Поддържам тезата на авторката, че 
„Съчетаването на традиционните проверки за сигурност, чрез които се 
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идентифицират предмети със заплаха, с наблюдението за лица, които биха 
могли да представляват заплаха, ще повиши ефективността и ефикасността 
на системата за авиационна сигурност”. 

Подходящи научно обосновани отговори на предизвикателствата, 
рисковете и заплахите от това явление могат да се търсят в голяма степен 
чрез промяна на съществуващите подходи за усъвършенстване на 
системата за авиационна сигурност в гражданското въздухоплаване на 
Република България, чрез въвеждане и интегриране на поведенчески 
анализ, като част от прилаганите мерки и процедури за гарантиране на 
авиационната сигурност. 

Усъвършенстването на мерките за авиационна сигурност чрез 
въвеждането на технология за анализ на поведението  на лица, които биха 
могли да представляват заплаха, обхващат част от необходимите ни нови 
познания, а нивото на изследване на проблема в тях не отговаря в пълен 
обем на изискванията за повишаване на  ефективността и ефикасността на 
системата за авиационна сигурност. 

Основното съдържание на научната разработка на г-жа  Елена 
Стойкова Стоянова  напълно съответства на темата на дисертационния 
труд „Усъвършенстване на системата за авиационна сигурност”. 

 
2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 
Познавайки състоянието на проблема, г-жа  Елена Стоянова, нейния 

научен  ръководител – доц. д-р Росен Димитров  и обучаващото звено -
катедра „ВВС и ПВО“ при факултет „Командно-щабен“ на Военна 
академия „Г. С. Раковски“ са се постарали да намерят отговор на една 
голяма част от актуалните и с висока стойност на научна и практическа 
значимост въпроси по начин, недопускащ инвариантно тълкуване на 
проблемите – ясно, конкретно и точно.  

Постигнато е в рамките на 184 стр. основен текст, в които са 
включени 30 фигури и 10 таблици. Приложенията към основната част са 
две, като в първото се съдържат 3 таблици, а във второто са включени 6 
фигури и 10 таблици. Творческото проучване и научното осмисляне на  82 
литературни и информационни справочни източници (184 посочени под 
линия), не подлежи на съмнение.  

За постигане на посочената цел и поставените частни 
научноизследователски задачи, г-жа  Елена Стоянова  е възприела 
подходяща структура на дисертационния труд – увод, три глави, общи 
изводи и заключение. Използваният основно комплексно-системен метод 
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на анализ и проблемен подход към изследваната материя,  както и редица 
други общонаучни методи на научното познание: литературен обзор; 
исторически анализ; системен подход; анализ и синтез; метод на 
експертната оценка чрез провеждане на емпирично изследване на базата на 
анкетна карта сред широк кръг специалисти и експерти в областта на 
авиационната сигурност, позволяват в стройна и логическа 
последователност да се разработят поставените задачи и да бъдат 
постигнати конкретни научни и приложни резултати.  

Госпожа  Елена Стоянова  демонстрира високо равнище на 
запознатост спрямо състоянието на досегашната разработеност на 
съществуващият проблем за необходимостта от въвеждане на нови 
подходи за проактивни мерки в системата за авиационна сигурност на 
гражданското въздухоплаване на Република България. 

Това предоставя възможност на авторът под научното ръководство 
на доц. Р. Димитров  прецизно и адекватно да обработи и обобщи 
многообразните и често пъти противоречиви елементи на научното 
изграждане, като ги представи в съответствие с общоприетата 
хронологизация при научните разработки, с което е постигната 
максимална адекватност между заложените изследователски цели и задачи 
и инструментариума, използван за тяхното разрешаване. 

Избраната методика на изследване при разработването на 
дисертационния труд е реализирана в системно-структурен и системно-
функционален аспект, при което заложената изследователска теза в 
дисертационния труд с използването на методите на теоретичните и 
емпиричните изследвания е получила обоснован отговор чрез поставената 
цел и решаваните задачи.  

Основната цел на дисертационния труд е декомпозирана в няколко 
направления, главното от които е: чрез научно  изследване и анализ на  
натрупания опит да бъдат разкрити закономерностите, свързани със 
същността, съдържанието и формирането на авиационната сигурност,  при 
което  да бъдат  очертани и  насоките за нейното усъвършенстване. 

Научноизследователските задачи са правилно и коректно 
декомпозирани и позволяват получаването на посочените научни 
резултати, към които авторката  се стреми за постигане на научната цел. В 
съответствие с целта и задачите в дисертационния труд, заключението и 
общите изводи  очертават значението на изследването чрез включените в 
него теоретични постановки за отчитане промените в характеристиките на 
авиационната сигурност, влиянието на групите фактори и разкриване 
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подходите за тяхното формиране, което ще позволи  да се предложи 
подход за усъвършенстване на системата за авиационна сигурност в 
гражданското въздухоплаване на Република България, чрез въвеждане и 
интегриране на поведенчески анализ, като част от прилаганите мерки и 
процедури за гарантиране на сигурността.  

Предложеният дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на 
системата за авиационна сигурност”, напълно съответства като научна 
разработка по обем и качество на законовите изисквания и отговаря на 
минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 и чл.6.(3). на 
ЗРАСРБ, чл.25 и чл.27.(1) и (2) на ППЗРАСРБ, и несъмнено показва, че 
кандидатката притежава задълбочени теоретични знания в 
професионалното направление по посочената научна  специалност и 
способности за самостоятелни научни изследвания. 

 
3. Характеристика на научните и научноприложните приноси в 

дисертационния труд. Достоверност на материала  
Основните научни и научноприложни резултати от извършените 

изследвания в дисертационния труд се свеждат до доказване с нови 
средства на съществени и нови страни в съществуващи научни проблеми и 
теории. 

Научните и научноприложните изследователски резултати в 
дисертационния труд се градят на задълбоченото познаване и творческото 
адаптиране на съвременни научни теории и изследвани положителни и 
отрицателни практики във връзка с обогатяване на теорията, касаеща 
националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване, 
която представя цялостната национална политика в областта на 
авиационната сигурност. 

Достоверността на материала в дисертационната разработка води до 
полезно увеличаване на знанията в предметната научна област и 
представлява  оригинално развитие на частни проблеми в даденото научно 
направление, водещи до конкретни резултати. Дисертациониия труд и 
публикациите по темата представляват научно продължение и разширение 
на изследователската работа на проф. Д. Недялков, проф. И.Симеонов, 
проф. П.Пенев, доц. Р.Ячев, доц. С. Каремов  и доц. Р. Димитров по 
отношение на усъвършенстване и изграждане на системата за авиационна 
сигурност като елемент от всеобхватна система за национална сигурност.   

Резултатите от проведеното емпирично изследване потвърждават 
напълно заложената основна хипотеза в дисертационния труд, че „чрез 
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въвеждането на поведенчески анализ, като допълнение към 
съществуващите процеси за гарантиране на авиационната сигурност, ще се 
повишат възможностите за превенция на актовете на незаконна намеса, 
което от своя страна ще подпомогне по-ефективното прилагане на мерките 
за сигурност и ще даде адекватен отговор на новите предизвикателства”. 

 
4.Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд 
Получените научни резултати в дисертационния труд ми дават 

сериозни основания да подкрепя посочените от кандидата в автореферата 
претенции за приноси, които определям основно като научни и 
научноприложни и ги свързвам със следните постигнати резултати:  

НАУЧНИ ПРИНОСИ 
1. Обогатява се теорията в областта на авиационната сигурност, чрез 

предефиниране на понятието „система за авиационна сигурност“. 
2. Доразвива се знанието, чрез извършената периодизация на 

актовете на незаконна намеса в гражданското въздухоплаване 
НАУЧНОПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 
1. Представена е методика за обучение и подготовка на служители от 

системата за авиационна сигурност за осъществяване на поведенчески 
анализ. 

2. Изведен е алгоритъм за извършване на анализ на поведението и 
интервюиране. 

3. Създадена е програма за обучение на служители по сигурността за 
осъществяване на поведенчески анализ. 

Предлаганият дисертационен труд и постигнатите приноси са лично 
дело на дисертанта, като основната част от разглежданите идеи, подходи и 
решения представляват оригинални разработки или са нова интерпретация 
на вече известни с отчитане влиянието на динамично променящите се 
условия и фактори на средата за авиационна сигурност. 

В научно отношение те могат да послужат в учебния процес на 
Военна академия „Г. С. Раковски“, НВУ “В.Левски”, а също така и в други 
висши учебни заведения и научно-изследователски институти, работещи в 
сферата на авиационната сигурност. В практическо отношение, 
приложимостта на разработката се очаква да е по-значима, тъй като 
предложения алгоритъм за извършване на поведенчески анализ, в 
съчетание с програмата за анализ на поведението и интервюиране, водят 
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до практическа реализация на методиката за обучение на служителите в 
системата за авиационна сигурност на Република България. 

 
5.Оценка на публикациите по дисертацията и авторството 
Посочените три (3) самостоятелни публикации по темата на 

дисертационния труд (доклади от участие в научни конференции във  
Военна академия „Г. С. Раковски”) са в направлението на научните 
изследвания на авторката и не само верифицират резултатите от научното 
изследване, но и показват задълбоченост и широка обхватност при 
подготовката и извършването на научноизследователския процес от 
докторантката, научния ръководител и обучаващото го звено в един кратък 
период от време. За съжаление те са само доклади от участие на военно-
научни форуми проведени във ВА„Г. С. Раковски” и дисертанта, г-жа  
Елена Стоянова  само ще спечели с популяризацията и защитата на своите 
научни достижения в научните форуми и специализирания печат сред 
експертите и учените работещи в сферата на авиационната сигурност, 
което препоръчвам. 

Не ми е известно  и в материалите по процедурата за защита на 
дисертационния труд няма посочени цитирания и резултати  от 
дисертационния труд използвани в научната и социалната практика от 
други автори поели по все по-трудния път на научното познание в 
системата за сигурност.  

 
6.Литературна осведоменост и компетентност на докторанта 
Научнолитературната осведоменост и компетентност на г-жа  Елена 

Стоянова  не търпи възражения, а похвали за стремежа да бъдат 
компилирани досегашни научни мнения и изследвания в процеса на 
тяхното многообразие и противоречиво развитие. 

Към използваните в хода на изследването източници, третиращи в 
различна степен отделни фрагменти и детайли от изследваната 
проблематика, от страна на авторката е подходено максимално 
добронамерено и обективно, като са откроени не само забелязаните 
слабости, но са подчертани и неоспоримите им научнопрактически 
достойнства. 

 
7.  Оценка за автореферата 
Авторефератът е разработен съгласно законовите изисквания и 

съдържа основните проблеми и пътищата за тяхното решаване, посочени в 
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дисертационния труд. Той дава пълна представа за научната стойност и 
практическата приложимост на постигнатите резултати от дисертанта. 

 
8. Критични бележки 
Наред с положителното, в дисертационния труд на г-жа  Елена 

Стоянова   са допуснати и известни слабости: 
- наличието на част от  ограниченията в рамките на научните 

изследвания (Поведенческият анализ и интервюирането се разглеждат от 
гледна точка на приложението им като допълнение към съществуващите 
мерки за сигурност, заложени в Летищната програма за сигурност) се 
нуждае от допълнителна авторова аргументация; 

- не са посочени автори, научни публикации и мнения  по 
проблемите и темата на дисертациония труд, с което надграждането в 
научното познание ще получи своята обоснована база; 

- библиографията оформена като “Списък на използваните 
литературни и информационни източници” не е оформена съгласно 
изискванията на Стандарт за библиографско цитиране –БДС/ISO 690:2011. 

В оформянето на дисертационния труд и автореферата към него има 
неточности, повторения и редакционни грешки, които не намаляват 
научната му стойност, но влошават външния вид на труда.  

Посочените недостатъци не се отразяват съществено върху 
значимостта на приносите в дисертационния труд.  

Дисертацията е задълбочен и добре оформен научен труд от 
изследването на актуален проблем и с постигнатите научни и 
научноприложни приноси доказва способността на докторантката – г-жа  
Елена Стойкова Стоянова, самостоятелно да разработва въпроси, важни за 
системата за сигурност на Република България. 

 
9. Заключение 
Предложеният дисертационен труд от г-жа  Елена Стойкова 

Стоянова на тема: „Усъвършенстване на системата за авиационна 
сигурност“ е в пълно съответствие с изискванията за придобиване на 
образователната и научна степен “Доктор” на ЗРАСРБ, Правилника за 
неговото приложение и Правилник за развитие на академичния състав във 
Военна академия „Георги Стойков Раковски”.  

В дисертационния труд има важни научни и научноприложни 
резултати, които представляват принос за развитието на науката за 
сигурност и практическото решаване на широк кръг проблеми, свързани с 
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актуалната  задача за въвеждане на нови подходи за проактивни мерки в 
системата за авиационна сигурност на гражданското въздухоплаване на 
Република България. 

 
10.  Оценка на дисертационния труд  
Имайки предвид постигнатите научни и научноприложни резултати 

в дисертационния труд на тема: „Усъвършенстване на системата за 
авиационна сигурност“, с неоспоримите му приноси и достойнства, 
декларирам своята положителна оценка и предлагам на уважаемото  
научно жури  да вземе решение, г-жа  Елена Стойкова Стоянова да 
придобие образователната и научна степен “Доктор” в област на висше 
образование -9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление- 9.1. 
„Национална сигурност”, научна специалност -05.02.24. „Организация и 
управление извън сферата на материалното производство (Сигурност във 
въздухоплаването)”. 
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