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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Безопасността в международното гражданско въздухоплаване, въведена 

като приоритетна цел преди повече от 70 години с Чикагската конвенция, и 

до днес продължава да бъде от първостепенна важност. Голяма част от 

стандартите и препоръчителните практики, регламентиращи безопасния 

превоз по въздуха, са написани в резултат на горчивия опит (от настъпили 

авиационни произшествия и сериозни инциденти), натрупан през последните 

100 години.  

Резултатите от разследването на авиационни произшествия и 

инциденти сочат, че в повечето случаи те са предизвикани от нарушаване на 

стандартите по безопасност, разработени от Международната организация за 

гражданско въздухоплаване и Агенцията на Европейския съюз за авиационна 

безопасност. 

Познаването на човешките лимити и ограничения, стремежа към 

повишаване на ефективността на въздухоплаването, развитието на 

техническите и експлоатационни качества на въздухоплавателните средства, 

както и усъвършенстването на управленските системи изискват всеобхватен 

подход при решаването на закономерно възникващите предизвикателства 

пред  авиацията. 

От тази гледна точка, разработеният проблем в дисертационния труд е 

изключително актуален. Отчитайки изискването за въвеждане на система за 

управление на риска от преумора във всяка европейска авиокомпания, 

посочено в регламент (ЕС) №83/2014 г., се потвърждава, че проблемът с 

умората в човешкия фактор придобива все по-големи размери.  

Значимостта на дисертационния труд се определя от отсъствието на 

система за управление на риска от преумора сред българските авиокомпании 
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и цялостен документ, коментиращ базовите моменти и регламентиращ 

стъпките за изграждане и функциониране на такава система.  

Затова разработеният научeн проблем от докторанта може да бъде 

разглеждан като създаване на ясна и принципна основа за разработване на 

планове за действие и обучения при изграждане и развитие на система за 

управление на риска от преумора. 

Досега не ми е известно да има подобни разработки по темата от други 

автори.  

Съдържанието на дисертационния труд напълно съответства на 

разработваната тема. Като същото е изградено върху основата на: извършен 

анализ на понятийния апарат, добре усвоени теоретични постановки в 

областта на нормативната база и изискванията на Европейския Съюз за 

управление на риска от преумора, проведена анкета на летателен състав и 

кабинен екипаж, разкриване и анализиране на тенденциите в развитието на 

методите за контрол на безопасността на гражданското въздухоплаване, 

разработени организационни мерки и процедури и е предложена методика 

за оценка на риска от преумора.  

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд. 

Докторантката познава изследвания в дисертационния труд научен 

проблем. В предложеното научно изследване са използвани базови 

положения, изводи и препоръки, представени и обосновани в българските и 

чуждестранни източници, касаещи безопасността 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 ефективност 

на системата за авиационна безопасност. 
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За решаване на научно-изследователските задачи и постигане на 

поставената научно-изследователска цел, дисертацията е разработена в общ  

обем от 375 страници, от които 145 страници текстуална част, структурирана 

в увод, три глави, изводи, списък на литературните източници и приложения 

в обем от 230 страници.  

Използваните литературни източници са 52, от които 18 на кирилица, 

34 на латиница. 

В увода на дисертацията е представен общия замисъл на изследването 

като са посочени актуалността на темата, обект, предмет, целта, основните 

задачи  и методите на изследване, а също така и приетите ограничения. 

В първа глава са решени първа и втора научно-изследователски задачи, 

като са изследвани и анализирани системата за управление на безопасността 

и нормативната база, касаеща управлението на риска от преумора.  

Подробно е анализирана физиологията на умората и факторите, 

оказващи влияние върху нейното възникване. 

Във втора глава са решени трета и четвърта научно-изследователски 

задачи. На базата на проведено изследване на доклади от събития, при които 

преумората е допринасящ за събитието фактор, е анализирано влиянието на 

риска от преумора. Анализирана е статистика от проведена анкета сред 

авиационенния персонал, според работните им графици. 

В трета глава е решена пета научно-изследователска задача. 

Предложени са нови дефиниции на умора и преумора. Предложена е 

методика за управление на риска от преумора, дефинирани и обосновани са 

индикатори, носители на информация за измерване на умората, а също така и 

нова програма за обучение по „Управление на риска от преумора“.  

Структурата на дисертационния труд следва логиката на поставената в 

увода цел и формулираните задачи за нейното постигане. 
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3. Характеристика на научните и научно-приложните приноси в 

дисертационния труд. Достоверност на материала. 

Приемам  заявените в дисертационния  труд  научни,  научно-приложни 

и практико-приложни приноси. Считам, че целта на дисертационния труд е 

постигната, научно-изследователските задачи са решени и работната хипотеза 

е потвърдена.   

Използването на значителен обем научни трудове и справочна 

литература, прилагането на системния анализ и методите на математическата 

статистика за обработка на резултатите от проведеното изследване и 

апробация на основните резултати и изводи, дават основание да се приеме, че 

дисертационният труд е достоверен и научно обоснован. 

4. Оценка на научните резултати и приносите на 

дисертационния труд. 

Предложеният дисертационен труд показва, че докторантката е 

постигнала очакваните резултати и приноси както в научен, така и в научно 

приложен аспект. 

Потвърждавам изброените в автореферата приноси, а именно: 

Научни приноси 

 Доразвита е теорията на изследване и анализ на процесите на 

възникване на умората и преумората в авиационните системи, както и на тези, 

отнасящи се до управление на риска при съвременно състояние на системата 

за авиационна безопасност в гражданското въздухоплаване; 

 Допълнен е понятийният апарат, свързан с процесите на 

управление на риска в областта на умората и преумора на авиационния 

персонал.  
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Научно-приложни приноси 

 Обогатена е теорията и практиката при систематизиране 

планирането на работните графици според ограниченията на работното време 

на авиационния персонал. 

Практико-приложни приноси 

 Предложена е методика за управление на риска от преумора, 

която включва способ за обратна връзка, индикатори, остойностяващи 

тенденции, отнасящи се до безопасността и нова учебна програма за обучение 

по „Управление на риска от преумора“ за авиационен персонал. 

 Предложени са промени в процедури от ръководства и дейности в 

процеса на управление на риска от преумора в авиацията. 

Считам, че същите са изключително дело на автора, в резултат от 

работата не само върху дисертационния труд, но и в един значителен период 

от време (за което подсказват и представените публикации). 

Представеният дисертационен труд е самостоятелно научно-теоретично 

изследване с ярка практическа насоченост.  

Представените публикации са авторски и потвърждават посочения по-

горе извод. 

Считам, че постигнатите резултати, заявените в дисертационния  труд  

научни и научно-приложни приноси са лично дело на докторантката Зорница 

Симеонова Папирска.  

5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството. 

По тематиката на дисертационния труд докторантката е представила 

четири авторски публикации. Публикациите имат отношение към 

направените изследвания в дисертационния труд и са напълно съответстващи 

на темата на същия, като на този етап те са достатъчни за популяризиране на 

изследването. Същите имат характер на научни доклади и са изнесени на 
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научни конференции във Военна академия „Г.С. Раковски”.. Нямам 

съвместни публикации с докторантката. 

6. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта 

В процеса на разработване на дисертационния труд, докторантката е 

обработила и използвала 52 източника, от които 18 на кирилица и 34 на 

латиница. Посочените литературни източници, цитираните автори и 

регламентиращи документи са гаранция за задълбочени теоретични познания 

по разглежданата тематика. 

Използваните литературни източници  са достоверни и актуални и имат 

отношение към областта на научните интереси на автора. Същите са 

използвани и приложени коректно за обосновка на редица нейни постановки.   

Зорница Папирска притежава задълбочени познания по състоянието на 

основния научен проблем и творчески оценява  използваните литературни 

източници. 

Не ми е известно резултатите от изследването в дисертационния труд 

да са цитирани от други автори. 

7. Оценка за автореферата 

Авторефератът на дисертационния труд е оформен съгласно 

изискванията. В него коректно са отразени актуалността, целите, задачите и 

същността на дисертационния труд. В логическа последователност е 

проследена методологията на научните изследвания и са подчертани 

получените научни, научно-приложни и практико-приложни резултати. 

8. Критични бележки. 

Основните ми критични бележки са свързани със сравнително 

обемистия анализ на проведеното изследване, но те не се отразяват 

съществено върху значимостта на приносите в дисертационния труд. 

Дисертацията е задълбочен, добре оформен научен труд от изследването на 
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актуален проблем и е с постигнати значими научни, научно-приложни и 

практико-приложни резултати, доказващи способността на докторанта 

самостоятелно да развива актуални въпроси отнасящи се до системата за 

авиационна безопасност. 

9. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът 

счита, че следва да вземе отношение. 

Познавам Зорница Симеонова Папирска като  докторант  във Военна 

академия „Г. С. Раковски”. Същата притежава задълбочени теоретични 

знания и висока професионална подготовка. 

10.  Заключение. 

Предложеният дисертационен труд на тема „Управление на 

безопасността във въздухоплаването чрез контролиране на рисковете от 

преумора в авиацията ” с автор Зорница Симеонова Папирска е 

задълбочено и самостоятелно научно изследване с научни, научно-приложни 

и практико-приложни резултати, които спомагат за решаване на редица 

предизвикателства, свързани с повишаване на безопасността в гражданската 

авиация. 

Дисертационният труд е разработен в пълно съответствие с нормите на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България и 

Правилника за неговото прилагане. Напълно отговаря на изискванията за 

получаване на образователна и научна степен „доктор” в област на висшето 

образование 9 „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1. 

„Национална сигурност”.  

 

11.  Оценка на дисертационния труд 

Като имам предвид качествата на дисертационния труд и постигнатите 

приноси, давам положителна оценка на разработката и предлагам на 
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уважаемите членове на  Научното жури да бъде присъдена образователната и 

научна степен „доктор” в област на висшето образование 9. „Сигурност и 

отбрана”, професионално направление 9.1. „Национална сигурност” отрасъл 

„Сигурност във въздухоплаването” на Зорница Симеонова Папирска за 

разработения от нея дисертационен труд. 

 

15.04.2019  г.                   Рецензент: 

                                    Полк. доц.  д-р _______Светослав Славов 

 

 

 


