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Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

Представеният дисертационен труд коментира въпроса за 

безопасността на гражданското въздухоплаване и необходимостта от промяна 

на националната правова рамка, свързана с нея, в съзвучие с новата 

концепция на ИКАО. Този въпрос е ключов за развитие на авиационната 

индустрия, поради което считам че темата и разработката са актуални, 

особено на фона на липсваща реално функционираща Национална програма 

за безопасност. 

Темата на дисертационния труд съответства на изложеното 

съдържание, докторантът се е постарал да вложи рационален подход при 

анализа на основната нормативна база и предложените мерки за 

усъвършенстване на функционирането на системата на национално ниво. 

Използван е значителен статистически материал, коректен анализ на 

споменатите данни, което в последствие прераства в обосновани изводи и 

уместни препоръки. 

Основната новост на дисертационния труд се съдържа в трета глава, 

където са изведени предложения за повишаване ефективността при 

функционирането на националната система за управление на безопасността в 

гражданското въздухоплаване. 

Не съм запознат за наличието на подобни разработки, но предполагам, 

че в международен план би следвало да има, отчитайки важността на 

проблема. 

Обща характеристика и структура на дисертационния труд. 

Считам, че в представената дисертация Елеонора Добрева е постигнала 

целта си и е изпълнила основните задачи. Представените методики са 

приложими в практиката и ще способстват за повишаване ефективността на 

СУБ. 



Дисертационният труд е в обем от 344 страници, от които 217 страници 

основно изложение, декларация, библиография и 115 страници приложения. 

Същият съответства на изискванията на Правилника за развитие на 

академичния състав на ВА „Г. С. Раковски”. 

Характеристика на научните резултати и приносите на 

дисертационния труд. 

Получените резултати, в резултат от извършените анализи и 

разработените методики са повече с приложен характер. Всичките те са 

свързани по същество с темата на дисертационния труд, а именно с 

повишаване качеството на работа на националната система за управление на 

безопасността в гражданското въздухоплаване. 

Приемам представените резултати от разработката и считам, че същите 

са пряко следствие от текста. 

Не приемам формулировката на първия (стр. 218) и четвъртия (стр. 219) 

от представените научно-приложни приноси. 

Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд. 

Постигнатите от докторанта резултати и приноси могат да бъдат 

определени като: 

 Обогатяване на съществуващите знания (доразвива теорията за 

критичните елементи при надзор на СУБ, посредством 

прецизиране на същите и обособяване на нови); 

 Приложение на научни постижения в практиката (предлага 

методика за идентифициране на опасните фактори и оценка на 



риска за въздухоплаването при влиянието им; методика за оценка 

на риска при влиянието на външни и вътрешни фактори върху 

дейността на ГД ГВА; както и механизъм за планиране и гъвкаво 

управление на човешките ресурси в НКО). 

Получените резултати са резултат от последователната работа на 

докторанта по темата. 

Оценка на публикациите по дисертацията и авторството. 

Авторът е представил 3 (три) публикации, свързани с темата на 

дисертационния труд. Същите легитимират част от основните въпроси, 

включени в дисертацията и дават публичност на тезата на автора. Посочените 

публикации са представени в издания на ВА „Г.С.Раковски”. 

Литературна осведоменост и компетентност на докторанта. 

Съгласно библиографската справка, авторът е ползвал 104 литературни 

източника, от които 79 на български и 25 на английски език. Същата дава 

основание да се счита, че представената основа по темата, данните, анализите 

и получените резултати са коректни, имат своята стойност за практиката и 

могат да бъдат използвани за преодоляване на посочените проблеми. 

Елеонора Добрева е запозната с дейността на ГВА, познава проблемите 

и е в състояние да предложи пътища за тяхното решаване. 

Оценка на автореферата. 

Авторефератът е представителна извадка на дисертационния труд, 

същият е разработен в съответствие с изискванията на правилника за 



развитие на академичния състав. В него правилно са отразени основните 

моменти и резултати от дисертационния труд.  

Критични бележки. 

При оформянето на дисертационния си труд Елеонора Добрева е 

допуснала и известни слабости, основно свързани с формулирането на някои 

ключови моменти от работата си, а именно: 

 Заложената основна цел в дисертационния труд е прекалено обща 

като формулировка и не предполага задължителен резултат, 

какъвто обикновено се търси в една подобна разработка. Така 

представена целта можеше да бъде постигната и без наличието на 

методики и мерки; 

 Посочените по-горе първи и четвърти научно-приложни 

приноси, по начина на изписването си не предполагат претенция 

за авторство от докторанта, а ако е така нямат място като 

резултати. 

Независимо от посоченото считам, че дисертацията е завършен труд и 

притежава необходимата стойност за научна разработка. 

 

Лични впечатления. 

Личните ми впечатления от докторанта като обучаем са добри, 

последователна и целеустремена в работата си, което е позволило на 

Елеонора да завърши дисертационния си труд в срок и с добро качество. 

 



Заключение 

Представената дисертация отговаря на изискванията за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор” от нейния автор, поради което 

предлагам на специализираното жури да присъди на докторанта Елеонора 

Иванова Добрева образователната и научна степен „доктор” в областта на 

висшето образование - 9 „Сигурност и отбрана”, професионално направление 

9.1. „Национална сигурност”. 

 

Оценка на дисертационния труд 

Давам положителна оценка на дисертационния труд. 

 

13.05.2019 г.                         доц. д-р               Иван Русимов 

 

 


