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СТАНОВИЩЕ 
 

от доцент доктор Румен Ячев Ячев,  

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ 

Сектор „Авиационен учебен център“ 

 

на дисертационния труд на Зорница Симеонова Папирска 

 

на тема „Управление на безопасността във въздухоплаването чрез 

контролиране на рисковете от преумора в авиацията”,  в 

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

професионално направление 9.1. „Национална сигурност“. 

 

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем  

Представената дисертация от Зорница Симеонова Папирска третира 

актуални проблеми, свързани с изследване на човешкия фактор, 

допринасящ за управление на безопасността в гражданското 

въздухоплаване. 

Формулирането на темата, дефинирането на хипотезите както и 

направените допускания и приети ограничения следват логическа 

последователност. 

Поставените цели и задачи на дисертационния труд покриват темата на 

дисертацията, което подчертава нейната актуалност и дисертабилност. 

Актуалността на направените изследвания допринася за формиране на 

култура по безопасност и създаване на система за управление на риска от 

умора като част от системата за управление на безопасността или като 

самостоятелна система. 
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2. Степен на познаване на проблема и творческа интерпретация 

на литературния материал. 

В обзорната част на труда, изложена в първа глава е показано добро 

познаване на състоянието на проблема и достатъчна литературна 

осведоменост. Предложената библиография в дисертационния труд се 

състои от 52 източника, 18 на кирилица и 34 на латиница, и 230 страници 

приложения. Разгледаните по-подробно източници са цитирани в текста на 

съответните глави. 

Обзорът и анализът на разгледаните литературни източници, свързани 

с темата на дисертацията, помагат за определянето и постигането на 

поставените за разработване цели и задачи на дисертационния труд. 

Докторатът Зорница Папирска e използвала като база нормативни 

документи на ICAO, IATA и EASA, както и значителен брой публикации по 

темата, което ми дава основание да направя обосновано предположение, че 

същата е наясно с изследваната проблематика и правилно интерпретира 

литературния материал. 

3. Съответствие на избраната методика на изследване и 

поставената цел и задачи на дисертационния труд с постигнатите 

приноси. 

Съставните части на изследването са взаимно свързани и подчинени на 

разработването на комплексен анализ на рисковете от преумора върху 

безопасността в авиацията. Такъв подход на изследване съответства на 

поставените цели и задачи на дисертационния труд. 

Избраната методика на изследване съответства на поставената цел и 

задачи на дисертационния труд с постигнатите теоретични и практико-

приложни приноси. 

4. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд 

Дисертационният труд има теоретичен, методичен и научно-приложен 

характер и може да бъде оценен като подробно изследване в актуална 
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област на научното знание. 

Научните и научно-приложни резултати, отразени в дисертационния 

труд, считам за лични постижения  на автора.  

В научните изследвания са използвани съвременни подходи за анализ и 

синтез – факторен и функционален анализ и синтез, системен подход, 

статистически и други методи. 

Разширена е теорията на изследване и анализ на процесите на 

възникване на умората и преумората в авиационните системи. Допълнен е 

понятийният апарат, свързан с процесите на управление на риска на 

авиационния персонал. Обогатена е теорията и практиката при 

систематизиране на планирането на работните графици според 

ограниченията на работното време на авиационния персонал. Предложени 

са промени в процедури от ръководства и дейности в процеса на 

управление на риска от преумора в авиацията. 

Приносите съдържат елементи на новост, притежават характер на 

обогатяване на научното познание и практика и имат значимост в 

практическото приложение. 

Приемам предложените приноси, за които претендира дисертанта и 

считам, че са реално приложими и теоретично значими. Приемам също 

така, че в голяма степен приносите са дело на докторанта. 

5. Преценка на публикациите по дисертационния труд. 

Представени са четири публикации, които отразяват в достатъчна 

степен основните теоретични постановки, новите моменти и получените 

резултати. Може да се счита, че дисертационния труд в основната си част е 

лично дело на докторанта и публикуван в достатъчна степен. 

6. Пропуски, мнения, препоръки и критични бележки. 

Дисертационният труд е в разширен обем от 375 страници, от които 

текстуална част 145 страници и приложения 230 страници, което се дължи 

на прекомерно описание на предварително известни теоретични постановки 

и дефиниции. Считам, че публикациите по дисертацията е трябвало да 

бъдат представени и публикувани в по-широк кръг научни форуми, с цел  

да станат достояние на научната общност в специфичната 

интердисциплинарна област. Намирам за целесъобразно и извършването на 
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верификация на получените резултати, тъй като броят на участниците в 

анкетите е прекалено малък.  

Тези критични бележки не омаловажават стойността на 

дисертационния труд. 

Препоръчвам на автора да продължи своите изследвания в тази 

интересна и недостатъчно изследвана интердисциплинарна област.  

7. 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 

напълно отговаря на държавните изисквания за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор".  

Авторефератът е изготвен съгласно изискванията и отговаря на 

съдържанието на дисертацията. 

Като имам предвид постигнатите научни резултати по темата на 

представения дисертационен труд „Управление на безопасността във 

въздухоплаването чрез контролиране на рисковете от преумора в 

авиацията” давам положителна оценка и предлагам на журито да приеме 

дисертационния труд за завършен и 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“. 

 

Дата: 17.04.2018 г.  Изготвил становището: …………………………… 

         Доц. д-р Румен Ячев 

 

 


