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Като научният ръководител на Блага Русева имам наблюдение над 
нейната работа и процеса по написване на дисертационния труд. Това ми 
дава възможност да оценя не само дисертацията, но и да кажа няколко думи 
за докторантката. На първо място бих искал да изтъкна професионалната 
компетентност и експертизата на Блага Русева, свързани с психологичния 
подбор на персонал. Именно това я мотивира да апробира и стандартизира 
в практиката иновативна система (комплекс от апарати и изградени върху 
тях серия от тестове) за подбор на летци. А високата мотивация, воля и  
професионална компетентност са предпоставката за реализира научния 
труд. 

Актуалност на темата: както добре се мотивира авторката, съвременният 
начин на живот и свързаните с него професии, и дейности изискват от 
практикуващите ги да притежават набор от личностни, и професионални 
качества. Но когато става въпрос за работещи, практикуващи екстремални 
професии, изискващи точна перцепция, преценка и обработка на сложна 
информация, и в същото време тези лица отговарят за живота на десетки 
хора, още по-ясно се вижда, и очертава значимостта на проблема, към който 
се е обърнала докторантката.  
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Следва да подчертая, че дисертационният труд има практическо 
приложение – благодарение на изследванията и стандартизацията на 
отделните модули, и субтестове,  апаратура е внедрена и регламентирано се 
използва в подбора на работещи в екстремни условия, и тренирането на 
някои професионални качества.  

Структура на дисертационния труд: Теоретичният обзор разкрива 
отлично познаване на процедурите и въпросите свързани с психологичен 
подбор на персонал. Богатата фактология е интерпретирана от авторката и 
се откроява нейното мнение. 

В методологическата част са представени добре формулираните и 
взаимообусловени цели, задачи и хипотези. Релевантни на тях са 
изследователските методи и процедури.  

Анализът на резултатите от собственото изследване е представен в 
трета глава. Тук проличава високата експертиза на докторантката. След 
задълбоченото проучване на процедурите по подбор на персонал, Блага 
Русева стандартизира тестова батерия - апаратен комплекс БиОН-01, което 
е един от безспорните приноси на труда. Установяват се неговите 
възможности (психометрични показатели) за подбор и тренинг на лица, 
работещи в специфична професионална среда. Хипотезите се доказват.  

Авторефератът отразява точно и коректно дисертационния труд. 

Самооценката на приносите дава вярна представа за постиженията на 
автора в реализираното на експериментално - психологичното изследване. 
Приносите са ясни и обективни.  
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В заключение: дисертационният труд е реализиран на високо научно 
равнище и има научно-теоретична и практико-приложна стойност и 
значимост. Докторантката притежава отлична психологическа култура и 
грамотност. Всичко това ми дава основание убедено да гласувам ЗА 

присъждането на образователно-научната степен „доктор” на Блага 
Румянова Русева по област на висше образование 3. Социални, стопански и 
правни науки, професионално направление 3.2 Психология.  
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