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ВОЕННА АКАДЕМИЯ “Г.С.РАКОВСКИ” 
 

 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 
 

от доцент доктор Васил Стоянов Тотев,  

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

 

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  

Разработеният от Зорница Симеонова Папирска дисертационен труд 

анализира и изследва актуални проблеми за въздухоплаването и свързаните 

с него процеси и дейности.  

Формулирането на темата, дефинирането на хипотезите както и 

направените допускания и приети ограничения са в съответствие със 

съвременните национални и европейски концепции и нормативна база, 

касаещи системата за управление на безопасността в авиацията. 

Политиката за безопасност отразява споделената отговорност на 

управлението, на оперативния персонал, както и на останалия ангажиран 

състав като посочва ясни цели на безопасността. 
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Актуалността на направените изследвания се определя от потребността 

за формиране на съвременна култура и нормативен ред, необходими за 

постигане на необходимото ниво на сигурност и безопасност. Въвеждането 

на нова нормативна уредба е базов фактор за изграждането на система за 

управление на риска от преумора при ръководене на полети, адаптирана 

към последните изисквания към Регламент  (ЕС) №83/2014 на Комисията от 

29 януари 2014 година. Според него, периодът за въвеждане на система за 

управление на риска от преумора във всяка европейска авиокомпания е 

изтекъл на 18 февруари 2016 г. и реално функционираща такава система за 

управление на риска от преумора сред българските авиокомпании не 

съществува. 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. 

 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд 

Дисертацията е разработена в общ обем от 375 страници, от които 

текстуална  част от 145 страници с увод, три глави и заключение; списък на 

използваните съкращения; списък на използваната литература с 52 

източника, от които 18 на кирилица и 34 на латиница, и 230 страници 

приложения. 

За обобщаване на информацията за основните резултати са 

използвани 174 фигури, включващи 12 графики и 12 таблици.  

Научните и научно-приложни резултати, отразени в дисертационния 

труд, считам за лични постижения  на автора и са постигнати в резултат на 

упорита и задълбочена работа, изследвания на съвременни източници и 

опит, както и на направените лични изследвания.  

Систематично и аргументирано са анализирани, изведени и 

формулирани основните фактори, оказващи влияние върху изследванията 
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по темата, като 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. 

 

3. Критични бележки 

Бележките, които имам са свързани с малки проблеми в редакцията и 

оформлението, което не понижава в никаква степен значимостта на 

дисертационния труд и постигнатите резултати, както и демонстрираният 

последовател и логичен стил на изложението.    

 

 

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 

напълно отговаря на държавните изисквания за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор".  

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 „Управление на безопасността във 

въздухоплаването чрез контролиране на рисковете от преумора в 
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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“. 

 

 

 

гр.София 

15.04.2019 г. 

Член на журито: 

доц. д-р _______________ ВАСИЛ ТОТЕВ 


