
1 
 

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 
 
 
 
 

СТАНОВИЩЕ 
 
 

От полковник доцент д-р Росен Дончев ДИМИТРОВ 
 
 

Катедра „Военновъздушни сили и Противовъздушна отбрана” 

 при факултет „Командно-щабен”  

на 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” 

 в 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 

Въздушният транспорт, като вид икономическа дейност от транспортния 

отрасъл се характеризира с изключително висок темп на растеж и все по-

сериозно оказва влияние върху развитието на икономиката, както в национален 

така и в регионален и световен мащаб.  

Наред с това въздушният транспорт, набиращ все по-висока популярност, 

сред останалите видове транспорт, все по-често се превръща и в обект на 

злонамерени въздействия, чрез което се постигат изключително значими 

обществени ефекти.  

Същевременно развитието на високите технологии и иновации и тяхната 

общодостъпност създават предпоставки, за иновативни подходи на 

извършителите на злонамерени посегателства срещу въздухоплаването, което 

води до рективни действия на системата за авиационна сигурност. Всичко това 

налага разработването и внедряването на нови пътища, чрез които системата за 

сигурност на гражданското въздухоплаване да отговори на съвременните 

предизвикателства. Един от най-новите и набиращи популярност подход за 

превенция на актовете на незаконна намеса в гражданското въздухопаване в 

световен мащаб е именно интегрирането на поведенческия анализ в 

съществуваците мерки за авиационна сигурност. 

От тази гледна точка темата на дисертационния труд е изключително 

актуална, отчитайки, че се налагат все по-високи изисквания към качеството на 

функциониране на системата за сигурност на гражданското въздухоплаване. 

Значимостта на дисертационния труд се определя и от липсата на каквито 

и да е национални, научни разработки в областта на изследване на актовете на 

незаконна намеса във въздухоплаването и анализа на поведението. 
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До сега не ми е известно да има така задълбочени разработки по темата от 

други автори. 

Съдържанието на дисертационния труд напълно съответства на 

разработваната тема. Като същото е изградено върху основата на 

последователно извършени структурен и функционален анализ на системата за 

авиационна сигурност в гражданското въздухоплаване. Направен е 

ретроспективен анализ на извършени актове на незаконна намеса и е 

изследвано поведението на потенциалните им извършители. На базата на 

всичко това е доказана необходимостта от адаптирането на системата за 

авиационна сигурност към проактивни действия, чрез интегриране на анализа 

на поведението. Пределожените методика за обучение на служители по 

поведенчески анализ, алгоритъм за прилагането й и програма за обучение и 

интервюиране правят изследването на автора пълна, задълбочена и цялостно 

завършена научна разработка. 

 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд. 

В предоставения за становище дисертационен труд, авторът показва че е 

постигнал очакваните резултати и приноси както в научен така и в 

научноприложен аспект. Като имам предвид горното потвърждавам 

предложените от автора приноси, а именно: 

1. Обогатява се 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;  

3. Представена е методика за обучение и подготовка на служители от 

системата за авиационна сигурност за осъществяване на поведенчески анализ;  
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4. Изведен е алгоритъм за извършване на анализ на поведението и 

интервюиране; 

5. Създадена е програма за обучение на служители по сигурността за 

осъществяване на поведенчески анализ.  

 Считам, че същите са изключително авторско дело, в резултат от 

работата му не само върху дисертационния труд, но и плод на значителен 

практически опит в областта на авиационната сигурност. 

Представените публикации са авторски и потвърждават посоченият по-

горе извод. 

3. Критични бележки. 

Основните ми критични бележки са свързани с оформянето на 

автореферата, не всички съкращения в дисертацията са изведени в списъка със 

съкращения, както и незначителните правописни/технически грешки. 

Същите не се отразяват на качеството на предложения дисертационен 

труд. 

4. Заключение. 

Предложеният дисертационен труд от Елена Стойкова СТОЯНОВА на 

тема „Усъвършенстване на системата за авиационна сигурност” е задълбочено 

и самостоятелно научно изследване с научни и научно-приложни резултати, 

които спомагат за решаване на редица проблеми, свързани с адаптиране на 

системата за сигурност в гражданското въздухоплаване към съвременните 

предизвикателства. 

Разработен е в съответствие с нормите на закона за развитието на 

академичния състав в Република България и правилника за неговото 

приложение. Напълно отговаря на изискванията за получаване на 

образователна и научна степен „доктор” в област на висшето образование 9 
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„Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1. „Национална 

сигурност” – „Сигурност във въздухоплаването”. 

 

5. Оценка на дисертационния труд 

Като имам предвид качествата на дисертационния труд и постигнатите 

приноси давам положителна оценка и предлагам на научното жури да присъди 

образователната и научна степен „доктор” в областта на висшето образование 9 

„Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1. „Национална 

сигурност” – „Сигурност във въздухоплаването”  на Елена Стоянова 

СТОЙКОВА за разработения от нея дисертационен труд. 

 

21.03.2019  г.                Член на журито: 

                  

   Полковник доцент д-р ............................РОСЕН    ДИМИТРОВ 

 


