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СТАНОВИЩЕ 

 
От проф. д-р Любомир Алексиев д.м. НПЦВМЕАММ - ВМА 

 
За дисертационен труд на 

ЕЛЕНА СТОЙКОВА СТОЯНОВА 
 

За придобиване на образователна и научна степен „Доктор” с тема: 
 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА 
АВИАЦИОННА СИГУРНОСТ 

 
Област на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана”  Професионално 

направление:   9. „Сигурност и отбрана”  9.1. „Национална сигурност” 
отрасъл „Сигурност във въздухоплаването” 

            

 

 

Авторът на дисертационния труд Елена Стойкова Стоянова   е 

докторант на самостоятелна подготовка в катедра „Военновъздушни сили 

и противовъздушна отбрана” при факултет „Командно-щабен” на ВА „Г.С. 

Раковски” .  

           Авиационния транспорт е основен елемент на транспортните 

системи бележещ значимо развитие в настоящия момент и с бъдеща 

перспектива за удвояване на дейностите в близките 15 – 20 години. Наред с 

бурното си развитие той не остава изолиран от световните социално 

политически и военни процеси, като за съжаление зачестяват случайте с 

използването му за постигане на цели от терористични организации, 

граждани преследвани от закона, хора обременени с личностови подбуди  

и др. причини не рядко завършващи с катастрофални последици , широк 

социален отзвук и компрометиращи авиационната сигурност. 

          Характеристика на дисертационния труд: 
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          Обемът на дисертационния труд е от 246 страници. Основният текст 

обхваща 184 печатни страници, в които са включени 30 фигури и 10 

таблици. Използваните литературни източници са 82. Приложенията към 

основната част са две, като в първото се съдържат 3 таблици, а във второто 

са включени 6 фигури и 10 таблици.  Структуриран в увод, три глави, 

изводи, списък на използваните съкращения, списък на литературните 

източници и приложения. 

              Ограниченията са насочени по отношение обекта на изследване: 

допълнителни дейности в системата на безопасност и подготовката на 

персонал за разпознаване на поведенчески прояви.  

            Целта  на разработката е   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. 

              Съдържание на дисертационния труд. 

         В глава първа е направен анализ на системата за авиационна сигурност. 

Подробно  са разгледани основни правни и органицзационни елементи на 

авиационната безопасност. В исторически план е показано международното 

законодателство от създаването на ICAO към ООН, подписването на Чикагската 

конвенция и редица документи  до наши дни, даващи предпоставка за 

развитието на авиацията като важен бранш на световната икономика. С 

подходящи схеми и графики е демонстрирана и организационната структура на 

авиацията и авиационната безопасност в Европейския съюз, а също така и в 

Република България. По подходящ начин е демонстрирана широката гама от 

дейности свързани с авиационната безопасност , като е подчертано , че една от 

най-важншти задачи е противодействието на всички форми на тероризъм 



3 
 

приложими в гражданското въздухоплаване, като са изведени видове 

терористични актове и начин на реализация. 

               Процеса на управление на авиационната сигурност е защитата на 

гражданското въздухоплаване от актове на незаконна намеса. Изведено е  

определение за системата за авиационна сигурност: многослойна система, 

обединяваща принципи, процедури, програми, технологии и ответни мерки, 

целенасочено осигурявани и управлявани в обща информационна среда за 

единение на процесите, целящи постигане на авиационна сигурност. 

               Във втора глава дисертанта си поставя за цел да изясни 

характеристиките на явлението тероризъм , като дава определения и анализира 

изследователски материали свързани с явлението. Интерес представлява 

интерпретацията на проучванията за подготовка на терористична атака, 

демонстрирана с подходяща схема и разкриваща елементи на повтаряемост на 

действията при всички терористични атаки , което от своя страна е важен извод 

при подготовка и провеждане на антитерористична дейност. 

              Ретроспекцията на терористични атаки по време, начин на извършване и 

организираност дава представа за специфики , който способстват за изводите 

направени по отношение на развитието на въздушното право и разработването 

на проактивни методи за възпиране на извършители на терористични актове. 

Водещо в разбирането за противодействие е активното участие на човека 

подкрепено от постиженията на съвремените технологии и научни теории. 

              В третата глава виманието е насочено към психологичните и социални 

характеристики на хората извършили терористични актове и възможностите на 

психологичния анализ на поведенчески реакции за разкриване на потенцииални 

терористи. Описани са редица черти на терориста от социалната сфера като 

възраст, пол , социален статус, образование и професии и др. Изтъква се 

голямата вариабилност и разнообразие в тази сфера при извършителите на 

терористични актове. 
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             Изведени са  различни теории и проучвания обясняващи психологичните 

характеристики и мотиви за изграждане на терористично съзнание и поведение, 

което води до реализация на терористична дейност. 

             Въз основа на психологичните и социални характеристики дисертанта 

прави обобщен профил на човек потенциален извършител на терористичен акт, 

като акцентира върху поведенчески реакции, вербална и невербална 

комуникация, външен вид и др. обобщени в термина поведенчески анализ. 

              Поведенческия анализ е обект на внедряване в системата на сигурност 

от авиационните власти на страните. Отбелязано е , че такъв вече е въведен в 

няколко водещи авиационни страни в борбата с авиационния троризъм. Посочен 

е  пътя за въвеждане  в България. 

               Интерес представлява  проведената анкета сред служители на 

сигурноста в авиацията, резултатите от която , ясно показват необходимостта от 

обучение по отношение поведенческия анализ. 

               В края на глава трета е представена методика за обучение на служители 

по сигурноста  за осъществяване на поведенчески анализ. Посочени са и 

критерии за подбор на  подходящи лица за обучение в сферата на поведенческия 

анализ. 

                 Изводите в края на дисертационния труд показват връзка с 

поставените цели и задачи , като обективно доказват на базата на анализа на 

системата за сигурност в авиацията, необходимост от въвеждане на 

поведенческия анализ като задължителна практика в дейността на органите на 

авиациоввата сигурност. 

                 Приносите произтичащи от дисертационния труд имат научен и 

научно приложен характер. Особено значение има разработената методика за 

селекция и обучение на персонал за поведенчески анализ приложим в системата 

за авиационната сигурност. 
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               Представени са и необходимия брой публикации свървани с темата на 

дисертацията. 

                Автореферата отразява структурно и съдържателно дисертационния 

труд. 

                  Като критична бележка бих посочил необходимостта в трета глава да 

се потърси и връзка на поведенческия анализ с други биометрични данни 

обоготяващи данните за наблюдавания човек , какъвто е анализа на походката и 

др. показатели. 

                  Разработения труд се отличава с актуалност и изводите от него ще 

обогатят средствата за борба с тероризма в цялостния контекст на авиационната 

сигурност. 

                 Отчитайки постигнатите резултати, давам положителна оценка и 

считам, че мога убедено да препоръчам за дисертационен труд 

„Усъвършенстване на системата да авиационна сигурност” на Елена Стойкова 

СТОЯНОВА да бъде присъдена образователна и научна степен „доктор” в 

професионално направление  9.1. „Национална сигурност” отрасъл  „Сигурност 

във въздухоплаването”. 
 

19.03. 2019.                                                            Изготвил становището: 

София                                                                   проф. Любомир Алексиев д.м. 

                  


