
ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ Р АКОВСКИ" 

СТАНОВИЩЕ 

от доцент д-р Стоимен Николов Каремов, катедра „Тактика, 

въоръжение и навигационна подготовка" на факултет „Авиационен" при 

НВУ „В. Левски", гр. Д. Митрополия 

за дисертационен труд на Елена Стойкова Стоянова на тема

„Усъвършенстване на системата за авиационна сигурност", за присъждане

на образователната и научна степен „доктор", област на висшето

образование 9. ,,Сигурност и отбрана", професионално направление: 9.1.

,,Национална сигурност", отрасъл „Сигурност във въздухоплаването".
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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем

Актуалността на темата е породена от нарасналите заплахи за 

гражданското въздухоплаване, свързани както с терористични 

организации, така и с лица, имащи престъпни намерения. Опити за 

отвличане на самолети са известни още от началото на използването им 

като въздухоплавателни средства в гражданските организации, но 

повратната точка в развитието на системата за авиационната сигурност се 

счита терористичния акт срещу Световния търговския център в САЩ на 

11 септември 2001 г. Тогава терористите използват възµухоплавателни 

средства като оръжие и постигат своите основни цели - повече от 3 000 

цивилни жертви и ранени в историята на гражданското въздухоплаване и 

всяване на ужас и страх по цял свят. 

Системата за авиационна сигурност обхваща цялостната дейност на 

гражданското въздухоплаване и организациите, отговарящи за него, като 

целта й е постоянното повишаване на общото ниво на сигурност. 

Основните задачи за сигурността на гражданското въздухоплаване са 

свързани с осигуряване на безопасността и защитата на пътниците, 

членовете на екипажите, наземния персонал, въздухоплавателните 

средства, летищните служби и навигационните системи от актове на 

незаконна намеса, извършвани на земята или по време на полет. 

Настоящото изследване се фокусира върху един от най-актуалните 

проблеми пред човечеството - сигурността на средата, която обитава. Това 

са както проблемите на мира, така и тези на войната и 

вътрешнодържавната сигурност. В последните години броят на 

възникващите кризи от различен характер и щетите от тях нарастват в 

световен мащаб. Военните конфликти продължават да съпътстват
развитието на човешката цивилизация и да пораждат ответни действия под

формата на терористични атаки.
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Всички тези проблеми поставят за решаване задачи пред науката и 

практиката, както в отделните държави така и в световен мащаб. 

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 направени изследвания по отношение 

на тази нова, специфична дейност, споделя се опита на държави, въвели 

такава практика чрез разработване на програма за поведенчески анализ и 

обучение на персонала, който ще го осъществява. 

В труда се дефинират особеностите при изграждане и реализиране на 

потенциала на авиационната структура, която да предложи подходи за 

повишаване на авиационната сигурност в гражданското въздухоплаване на 

Република България. В най-общ план това се постига чрез обучение на 

служителите по сигурността с предложена методика, с цел осъществяване 

на поведенчески анализ, алгоритъм за прилагане на анализ на поведението 

и интервюиране и програма за обучение по анализ на поведението и 

интервюиране. 

На основание изложеното, считам, че изследваните и разработените в 

дисертационния труд проблеми са актуални и имат научно и 

научноприложно значение. 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд

Дисертационният труд и приносите представляват лично дело на 

докторанта. Елена Стоянова добросъвестно е използвала наличната 

литература по темата на дисертацията. Лично е изследвала и разработила 

въпросите, свързани с анализ на създаването, развитието, състоянието и

поуките от терористичните действия и на тази база са допълнени

теоретичните постановки, касаещи перспективите за усъвършенстване на

авиационната безопасност. 



Изследвани са документите на ИКАО, отнасящи се до проблемите и

способностите, свързани с практическото прилагане на Националната 

програма за сигурност в гражданското въздухоплаване. 

Извършена е оценка на риска при практическото прилагане и са 

предложени защитни механизми за осигуряване на дейността на 

съответните служители при реализиране на необходимите способности, 

свързани с прилагането на националните и международните стандарти по 

авиационна сигурност. 

В резултат на изпълнение на поставените задачи и постигане на целта 

в предложения дисертационен труд са постигнати следните научни и 
научноприложни приноси: 

Научни приноси: 

1. Обогатена е 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. 

Паучноприложни приноси:

1. Предложена е методика и програма 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. Критични бележ1(и

По дисертационния труд имам следните критич1_1,.1 6 - r ележ1,н: 
- в изложението се забелязват реда�<цион�-щ грешки ( стр.20,
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34,45,184) и от техническо естество (например понятието ДУЛС).

- посочената литература не е подредена съгласно изискванията - по

заглавие или по автори. 

- дисертационният труд би повишил качеството си, ако докторантът

анализира и някои опити на терористите да използват БЛА срещу

граждански ВС. 

Посочените критични бележки не влияят върху цялостното качество 

на дисертационния труд и не променят значимостта на постигнатите

приноси. В бъдеще могат да бъдат взети предвид при разработване на 

следващ труд в тази област. 

4. Заключение

Предложеният дисертационен труд, на тема „Усъвършенстване на 

системата за авиационна сигурност", с автор Елена Стойкова Стоянова, е 

самостоятелно научно изследване с научни и научноприложни резултати. 

Те са свързани с проучване историята на тероризма, особено този по 

отношение на въздухоплавателните средства в световен мащаб и мерките, 

които се предприемат за предотвратяване на подобни актове. 

Настоящото изследване се фокусира върху сравнително нов и по

позитивен елемент, какъвто е поведенческият анализ в разкриването на 

негативни намерения. Основната хипотеза, свързана с поведенческпя 

анализ е, че лицата, които се опитват да компрометират мерките за 

сигурност, обикновено показват признаци на подозрително поведенпе, 

вследствие на стреса, на който са подложени, което се откроява 1ш фона на 

поведението на обиt1айните пътници. Предложена е методика II програма за 

обучение и подготовка на служителите от системата за аnнацнонна 

сигурност за осъществяване на поnеденчески аrшл11з. 
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Разработен е в съответствие със Закона за развитие на академичния

състав и правилника за прилагането му и отговаря на критериите за
" 

6 получаване на образователната и научна степен „доктор в о ласт на

висшето образование 9. ,,Сигурност и отбрана", професионално

направление: 9 .1. ,,I-Iационална сигурност", отрасъл „Сигурност във 

въздухоплаването". 

5. Оценка на дисертационния труд

Анализът на дисертационния труд и постигнатите в него научни и 

научноприложни резултати ми дават основание да поставя положителна 

оценка. Предлагам на научното жури да присъди образователната и научна 

степен „доктор" по професионално направление 9 .1. ,,Национална 

сигурност", отрасъл „Сигурност във въздухоплаването" на Елена Стойкова 

Стоянова. 

Доцент д-р ......... . 

18.ОЗ.2019г. 
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