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Р Е Ц Е Н З И Я 
 

от полк. професор д.н. Димитър Илиев Недялков 

от катедра ВВС и ПВО към Военна академия „Г.С. Раковски“ 

 

на дисертационния труд на Елена Стойкова Стоянова, на тема 

„Усъвършенстване на системата за авиационна сигурност“, представен 

за придобиване на образователната и научна степен „доктор”, област на 

висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, отрасъл „Сигурност на 

въздухоплаването” 

 

 

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

 

Средата за сигурност на глобално и регионално ниво, 
разгръщането на военни действия в „горещите точки“ на планетата, 
променянето на границите на държавите, бежанската вълна и 
масовата, трудно контролируема миграция допринасят за повишаване 
на нивото на заплаха от актове на незаконна намеса. Авиационният 
сектор е все по-застрашен, поради съществения психологически, 
медиен, политически и икономическия ефект, който се постига след 
всяка осъществена атака. 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 
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лица, водени от отмъстителни мотиви и такива, преследващи личните 
си цели. 

Актуалността на темата предложена от докторантката Елена 
Стойкова Стоянова се определя от необходимостта за въвеждане на 
нови подходи и методи на опериране в системата за авиационна 
сигурност на гражданското въздухоплаване на Република България, 
предвид на факта, че то продължава да е обект на атаки от различно 
по своята технологична и личностна същност естество. 

Големият процент усилия за усъвършенстване на мерките за 
сигурност са насочени към развитието на технологиите за 
непосредствено въздействие за предотвратяване, а не към превенцията 
за откриването и възпирането на лицата с негативни намерения, преди 
опита им да проникнат в зоните за сигурност. В този смисъл, 
въвеждането на технология за анализ на поведението, като част от 
прилаганите мерки, неминуемо би повишило общото ниво на 
сигурност. Паралелния метод на съчетаването на традиционните 
проверки за сигурност, чрез които се идентифицират предмети със 
заплаха, с наблюдението за лица, които биха могли да представляват 
заплаха е направлението за повишаване ефективността и ефикасността 
на системата за авиационна сигурност. 

Един от подходите за усъвършенстване на системата за 
авиационна сигурност е въвеждането на поведенчески анализ, като 
част от прилаганите мерки за сигурност. За тази цел са необходими 
редица анализи и изследвания по отношение на тази нова, специфична 
дейност, споделяне опита на държави, въвели такава практика, 
разработване на програма за поведенчески анализ и обучение на 
персонала, който ще го осъществява. В определяща степен добре 
формулираната актуалност на темата определя и структурата на 
предложения дисертационен труд. 
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2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд. 

 

Авторът познава посочения актуален проблем, който е изследван в 

дисертационния труд. В предложеното научно изследване са използвани 

концептуалните положения, изводи и препоръки, представени и 

обосновани във фундаменталните и практико-приложни научни 

изследвания на българските и чуждестранни източници в областта на 

повишаване на сигурността в гражданското въздухоплаване. 

Резултатите от проведеното изследване могат да намерят 

приложение при планирането и поетапното водене на обучението, 

подготовката и оперативните действия за осигуряване на необходимата 

степен на ефикасност на системата за авиационна сигурност и нейното 

усъвършенстване в тази област. 

Дисертацията е разработена в общ обем от 264 страници, от които 

текстуална  част от 184 страници с увод, три глави и заключение; списък 

на използваните съкращения; списък на използваната литература от 4 

страници с 82 източника, от които 27 на кирилица и 42 на латиница, и 49 

страници приложения. 

За обобщаване на информацията за основните резултати са 

използвани 39 фигури, под формата на графики и 5 таблици.  

В увода на дисертацията е представена общата концепция на 

изследването, като се посочват: актуалността на темата, обекта, предмета, 

целта, основните задачи на изследването, обхват и ограничения на 

дисертационния труд, методите на изследването и поставените 

ограничения. Целта на дисертационния труд е да се предложи подход за 

усъвършенстване на системата за авиационна сигурност в гражданското 

въздухоплаване на Република България, чрез въвеждане и интегриране на 
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поведенчески анализ, като част от прилаганите мерки и процедури за 

гарантиране на сигурността. 

Първа глава на дисертационния труд е анализирана системата за 

авиационна сигурност на гражданското въздухоплаване. 

Глава втора изследва възникването и развитието на системата за 

авиационна сигурност в гражданското въздухоплаване. 

В трета глава се определят възможностите за предотвратяване на 

актове на незаконна намеса чрез използване на поведенчески анализ.  

Следвани от общи изводи, заключение, използвана литература и 

приложения. Структурата на дисертационния труд следва логиката на 

поставената в увода цел и формулираните задачи за нейното постигане. 

 

3. Характеристика на научните и научно-приложните приноси 

в дисертационния труд. Достоверност на материала. 

 

В дисертационния труд на докторантката Елена Стойкова Стоянова 

са постигнати определени научни, научно-приложни и приложни приноси. 

 

НАУЧНИ ПРИНОСИ: 

- Доразвита е теорията на изследване и анализ на процесите на 

възникване, развитие и съвременно състояние на системата за авиационна 

сигурност в гражданското въздухоплаване, като са изведени необходимите 

поуки от практиката в тази област на познанието; 

- На базата на извършена периодизация на актовете на незаконна 

намеса в гражданското въздухоплаване и изведена връзката между тях 

(актовете на незаконна намеса) и еволюцията на международното право в 

областта на въздухоплаването, се доказва „догонващия“/реактивен 

характер на международното въздушно право в тази област.   
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НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ: 

    - Обогатена е теорията и практиката при систематизиране 

психологическите анализи за поведението на терориста, касаещи 

гражданското въздухоплаване; 

 - Допълнен е понятийния апарат, свързан с процесите на 

поведенческия анализ в областта на авиационната сигурност.  

 

ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ: 

 -  Предложена е методика за обучение и подготовка на летищен 

и кабинен състав в поведенчески анализ с цел превенция на терористични 

проявления за осигуряване на необходимата авиационна сигурност. 

   - Изведен е алгоритъм за извършване на поведенчески анализ 

от системата за авиационна сигурност за длъжности, касаещи летищна 

оперативна дейност. 

Намирам изложеният материал за достоверен, което ми дава 

основание за формулирането на посочените по-горе приноси. 

 

4. Оценка на научните резултати и приносите на 

дисертационния труд. 

 

На базата на посочените приноси оценявам положително 

направения анализ, предложените методика и алгоритъм за неговото 

прилагане. Чрез разглеждане на различни важни и актуални казуси, 

докторантката Елена Стойкова Стойкова Стоянова прави конкретни 

изводи и предложения, които могат да бъдат окачествени като 

формулираните вече научни, научно-приложни и практико-приложни 

приноси, в значимостта на които нямам съмнение. 
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5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството. 

 

По тематиката на дисертационния труд докторантката е 

представила три авторски публикации. На този етап те са достатъчни за 

популяризиране на изследването. Същите имат характер на научни 

доклади и са изнесени на научни конференции на  Военна академия „Г.С. 

Раковски”. Бих препоръчал на докторантката да публикува свои научни 

доклади и научни съобщения и в периодични издания, включително 

чуждестранни. Нямам съвместни публикации с авторката на дисертацията. 

 

6. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта 

 

В процеса на разработване на дисертационния труд авторката е 

обработила и използвала 82 източника, от които 27 на кирилица и 42 на 

латиница. Посочените литературни източници, цитираните автори и 

регламентиращи документи са гаранция за задълбочени теоретични 

познания на докторанта по разглежданата тематика. 

Не ми е известно резултатите от изследването в дисертационния 

труд да са цитираните от други автори. 

 

7. Оценка за автореферата 

 

Автореферата е разработен съгласно изискванията и съдържа 

основните проблеми и пътищата за тяхното решение, посочени в 

дисертационния труд. Той дава необходимата представа за научната 

стойност и практическата приложимост на постигнатите приноси от 

дисертанта. 
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8. Критични бележки.  

  

Наред с положителното, в дисертационния труд Елена Стоянова 

са допуснати и известни слабости: 

- Докторантката е допуснала в част от текстовете 

редакционни слабости, които е могла да избегне при формулирането 

на крайни резултати от изследването; 

- Част от изводите от Втора глава и общите изводи е 

необходимо по-категорично да доказват решаването на научно-

изследователските задачи за постигането на целта и да отчитат 

реалните приноси на докторанта, които той и без това е постигнал. 

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 е с постигнати значими научни, научно-приложни и 

практико-приложни резултати, доказващи способността на докторанта 

самостоятелно да разработва важни въпроси за теорията и практиката 

в системата за авиационна сигурност. 

 

9. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът 

счита, че следва да вземе отношение. 

 

Имам отлични лични впечатления от докторантката Елена Стойкова 

Стоянова. Предложения дисертационен труд предполага личност с висока 

обща и професионална подготовка. 

Докторантката явно проявява подчертан интерес за 

научноизследователска дейност. Работи за повишаване на квалификацията 
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си. Явен е стремежът й непрекъснато да изучава новостите в областта на 

гражданското въздухоплаване и авиационната сигурност. 

 

10.  Заключение. 

  

В заключение мога да изразя мнение, че представения за 

рецензиране дисертационен труд от Елена Стойкова Стоянова, на тема 

„Усъвършенстване на системата за авиационна сигурност“ и автореферата 

към него, въпреки отправените критични бележки, отговарят на 

изискванията на регламентиращите документи.  

Посочените приноси показват задълбочено изследване и постигнати 

достатъчни резултати, за придобиване на образователна и научна степен 

„Доктор“.  

 

11. Оценка на дисертационния труд. 

 

На основата на изложеното до тук, давам положителна оценка на 

дисертационния труд на тема: „Усъвършенстване на системата за 

авиационна сигурност“, с автор Елена Стойкова Стоянова. 

Предлагам на научното жури да вземе решение на Елена Стойкова 

Стоянова да бъде присъдена образователна и научна степен „Доктор“ в 

областта на висше образование „Сигурност и отбрана”, отрасъл 

„Сигурност на въздухоплаването”. 

 

21. 03. 2019 г.                                          

гр. София     

Р Е Ц Е Н З Е Н Т: 

ПОЛК. ПРОФ. Д.Н.  (П)   ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ 
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