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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 

 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

от доцент доктор Васил Стоянов Тотев,  

„Университет по библиотекознание и информационни технологии“ 

 

на дисертационния труд на ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА ДОБРЕВА 

 

на тема „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ В ГРАЖДАНСКОТО 

ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ”,  в  

област на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана“ 

професионално направление 9.1. „Национална сигурност“. 

 

 

 

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем  

Разработеният от Елеонора Иванова Добрева дисертационен труд 

анализира и изследва актуални проблеми на безопасността в гражданското 

въздухоплаването и свързаните с него процеси и дейности.  

Формулирането на темата, дефинирането на целта и основната 

следователска теза, както и направените допускания и приети ограничения 

са в съответствие със съвременните национални и европейски концепции и 

нормативна база, касаещи безопасността в авиацията и основно в 

гражданското въздухоплаване. 

Актуалността на темата е свързана с драстичното увеличение на 

гражданските полети през последните години и в същото време 
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ограничените ресурси на въздушното пространство, които изискват от 

държавите да прилагат балансиран подход при неговото управление по 

начин, който отговаря едновременно на нуждите на гражданското 

въздухоплаване, на националната сигурност и на потребителите на 

услугите.  

Концепцията за гъвкаво използване на въздушното пространство е 

един от механизмите, които позволяват по-ефективното разпределение на 

все по-ограничения ресурс, наречен “въздушно пространство”. По този 

начин изискванията на въздушния трафик за повишаване на безопасността, 

сигурността, капацитета, ефективността, опазването на околната среда и 

суверенитета могат да намерят своето разрешение чрез ефективната 

гражданско-военна координация и съвременна организация на въздушното 

пространство. Последната е необходимо да отговаря на нуждите на всички 

ползватели, като се зачитат държавния суверенитет и интересите на 

националната и международна сигурност, отбрана и законови задължения. 

Актуалността на темата произтича още от нарастващата необходимост 

от допълнителни ресурси за обслужване на ежегодно увеличаващия се брой 

на полетите в световен мащаб, което налага въвеждането на нови 

концепции за управление и обслужване на въздушното движение от 

Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО). 

 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд 

Дисертационният труд включва три глави, общи изводи, 

заключителна част с авторски формулирани приноси и 22 приложения.  

За онагледяване на представените данни в основното изложение на 

разработката са създадени 39 таблици и 27 схеми и графики. 

Общият обем на дисертационния труд е 344 страници, от които: 

основно изложение – 203 страници; списък с цитираната библиография с 



стр 3 от 4 

 

посочени общо 104 източника, 73 от които са на български език и 31 – на 

английски; приложения – 116 страници и 2 електронни носителя. 

Научните и научно-приложни резултати, отразени в дисертационния 

труд, считам за лични постижения  на автора. Постигнати са в резултат на 

упорита и задълбочена работа, изследвания на съвременни източници и 

опит, както и на авторските изследвания.  

Систематично и аргументирано са анализирани, изведени и 

формулирани основните фактори, оказващи влияние върху изследванията 

по темата, като са използвани методи и подходи на научното познание – 

факторен и функционален анализ и синтез, количествен и качествен анализ, 

системен подход, статистически методи, математическо моделиране и 

други методи. 

Обогатена е теорията за критичните елементи на системата за надзор 

по безопасност. Разширено е знанието в сферата на гражданското 

въздухоплаване. Представена е методика за оценка на риска на опасните за 

въздухоплаването в България категории събития. Създадена е методика за 

оценка на риска на външните и вътрешни рискови фактори с негативно 

въздействие върху НКО (Национален компетентен орган) за надзор по 

безопасност. Разработен е механизъм за планиране и гъвкаво управление на 

човешките ресурси. 

3. Критични бележки 

Бележките са свързани с редакционни и проблеми при оформлението, 

което не понижава в никаква степен значимостта на дисертационния труд и 

постигнатите резултати, както и последователния и логичен стил на 

изложението.  

 

4. Заключение 

Считам, че дисертационния труд на тема „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА 

НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ 

В ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ”, разработен от Елеонора 

Иванова Добрева напълно отговаря на държавните изисквания за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор". 
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Авторефератът е изготвен съгласно изискванията и отговаря на 

съдържанието на дисертацията. 

 

5. Оценка на дисертационния труд 

Като имам предвид постигнатите научни резултати по темата на 

представения дисертационен труд „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА 

НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ 

В ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ ” давам положителна оценка 

и предлагам на журито да приеме дисертационния труд за завършен и да 

присъди на докторанта Елеонора Иванова Добрева образователна и научна 

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

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

 

 

 

гр.София 

14.05.2019 г. 

Член на журито: 

доц. д-р _______________ ВАСИЛ ТОТЕВ 


