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1.Актуалност и значимост на разработвания научен проблем  

Гражданската авиация е една от най-големите индустрии в света, с 

огромен оборот от превози на пътници и товари, от производство и развитие на 

авиационни технологии. Сектора на въздушния транспорт се кооперира с други 

сектори, като търговия, туризъм, екология, допринасяйки за цялостното 

развитие на националните и световна индустрия. 

Въздушнит транспорт гарантира високо ниво на безопасност на пътниците 

и товарите. Поддържането на такова ниво обаче е немислимо без строги 

правила, чието спазване до голяма степен зависи от отделните държави и 

авиационни оператори.  

Разработеният от Зорница Симеонова Папирска дисертационен труд 

анализира и изследва актуални проблеми свързани с безопасността във 

въздухоплаването. В съвременните условия на ежедневие с все по-честа и 

повече мобилност на хора и товари, проблемът с умората в човешкият фактор 

във въздухоплаването придобива все по-големи размери. 

В интерес на авиационната безопасност е, системата за управление на 

безопасността да залага в документацията си политика и мерки на управленско и 

оперативно ниво, включващи дейности и процеси по управление на риска от 

преумора в авиацията. 

От тази гледна точка темата на дисертационния труд е изключително 

актуална. 

Значимостта на дисертационния труд е породена и от липсата на 

национална нормативна уредба за въвеждане на система за управление на риска 

от преумора в авиацията, както и липсата на такава сред българските 

авиокомпании. 

До сега не ми е известно да има подобни разработки от други автори. 

Съдържанието на дисертационния труд напълно съответства на 



3 
 

разработваната тема. В разработката последователно са анализирани и оценени 

нормативната база, свързана с управление на риска от преумора и ограниченията 

в работното време на членове на екипажа или ръководители на полети като 

авиационен персонал, както и доклади от събития, при които преумората е 

оказала влияние, като допринасящ за събитие фактор. На базата на проведена 

анкета е изследвано влиянието на фактори върху риска от преумора на 

служители сред кабинен състав, пилоти и ръководители на полети, както и 

техните лични усещания за умора при упражняване на професиите им.  

На основата на всичко това е предложена методика за управление на риска 

от преумора на авиационен персонал, включваща способ за обратна връзка, 

индикатори, които да остойностяват тенденция на безопасността и е предложено 

усъвършенстване на учебната програма по „Управление на риска от преумора“. 

Освен това са предложени препоръки за промени в политиките на документация, 

процесите и/или информация за недостатъците по звена, както и препоръки за 

третиране на съня и начини за изпълнението им под формата на стратегии за 

борба с умората. 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд 

Смятам, че авторът е постигнал очакваните научни резултати. Научните, 

научно-приложни и практико-приложни приноси, отразени в дисертационния 

труд, считам за лични постижения на автора. Като имам в предвид това 

потвърждавам предложените от автора приноси: 

1. 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. 

2. Допълнен е понятийният апарат, свързан с процесите на управление на 

риска в областта на умората и преумора на авиационния персонал. 
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3. Обогатена е теорията и практиката при систематизиране планирането на 

работните графици според ограниченията на работното време на авиационния 

персонал. 

4. Предложена е методика за управление на риска от преумора, която 

включва способ за обратна връзка, индикатори, остойностяващи тенденции, 

отасящи се до безопасността и нова учебна програма за обучение по 

„Управление на риска от преумора“ за авиационен персонал. 

5. Предложени са промени в процедури от ръководства и дейности в 

процеса на управление на риска от преумора в авиацията. 

Предложеното ново съдържание на учебна програма за обучение по 

„Управление на риска от преумора“, е въведено в практиката, предлага се на 

обучаеми в Р. България и към момента на завършване на дисертацията са 

проведени три броя тридневни обучения по новата учебна програма. Новото 

съдържание на учебната програма оказва важно въздействие върху социални и 

икономически аспекти в организациите, работещи активно в превантивно 

направление. 

3. Критични бележки 

Бележките, които имам са свързани с оформянето на дисертационния труд 

и автореферата към него, както и редакционни грешки, които не намаляват 

научната му стойност и постигнатите резултати.  

4. Заключение 

Считам, че дисертационния труд на тема „Управление на безопасността 

във въздухоплаването чрез контролиране на рисковете от преумора в 

авиацията”, разработен от Зорница Симеонова Папирска е задълбочено и 

самостоятелно научно изследване, което напълно отговаря на държавните 

изисквания за придобиване на образователната и научна степен „доктор“.  

Авторефератът е изготвен съгласно изискванията и отговаря на 
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съдържанието на дисертацията. 

5.Оценка на дисертационния труд 

Като имам предвид постигнатите научни резултати и качествата на 

дисертационния труд давам положителна оценка и предлагам на научното 

жури да присъди на докторанта Зорница Симеонова Папирска образователна и 

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

отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, докторска 

програма по научна специалност „Организация и управление извън сферата на 

материалното производство (Сигурност във въздухоплаването)” 
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