
ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ 

„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

от 

доцент д-р инж. Даньо Маринов Лалов  

Доцент в катедра „Тактика въоръжение и сигурност в отбраната” при 

факултет “Авиационен“ на ВВВУ „Г. Бенковски”                                   

GSM: 0885828398 

на научните трудове, представени по конкурса за заемане на академична 

длъжност „доцент” за щатно осигурената академична длъжност за цивилен 

служител в катедра „Тактика, въоръжение и системи за сигурност в 

отбраната” при факултет “Авиационен“ на ВВВУ „Г. Бенковски” по научна 

специалност “Динамика, балистика и управление полета на летателни 

апарати”, област на висше образование - 5 „Технически науки”, 

професионално направление – 5.5 „Транспорт корабоплаване и авиация”, 

обявен със заповед  на министъра на отбраната на Република България № ОХ 

– 926/19.11.2018 г. и обява в Държавен вестник бр. 39 от 27.05.2022 г. по 

учебните дисциплини: Електромеханични установки - I част, Техническо 

документиране, Теория на специализираните авиационни системи II част, 

Електромеханични установки - II част, Теория на механизмите на 

авиационните роботехнически системи, Теоретични основи на контрола и 

диагностиката, Космос и сигурност, Авиационни прицелни системи, Бойно 

използване и бойна ефективност на авиационното въоръжение, Авиационна 

вътрешна балистика, Стаж по гражданската специалност, Аеродинамика, 

Учебна практика и стаж, Здравословни и безопасни условия на труд,  Бордни 

информационни системи 

 



на кандидата главен асистент инж. д-р Стойко Огнянов Стойков, в катедра  

„Тактика, въоръжение и системи за сигурност в отбраната”при факултет 

“Авиационен“ на ВВВУ „Г. Бенковски” 

 

1. Обща характеристика на научно-изследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата 

В обявения конкурс за доцент се е явил един кандидат – главен асистент 

инж. д-р Стойко Огнянов Стойков. 

Списъкът на публикациите, които са представени за становище  

съдържа 28 заглавия и предложени за рецензиране 1 бр. монография, автор, 1 

бр. книга на база защитен дисертационен труд, автор, 6 бр. научни статии на 

международни научни форуми, в 2 автор, 20 бр. научни доклади, в 14 автор. 

От предложените за рецензиране 28 научни труда, приемам за 

рецензиране 28, като считам, че те съдържат научни, научно-приложни и 

приложни приноси. 

Приемам за рецензиране предложените научно-изследователски 

трудове, понеже напълно отговарят на предметната област на обявения 

конкурс. 

Представените публикации от една страна са от областта на висше 

образование - „Технически науки” и в частност са свързани с динамиката, 

въоръжението и боеприпасите и от друга страна от областта „Военната 

техника“ в съответствие с предвидените за преподаване дисциплини 

Авиационни прицелни системи, Бойно използване и бойна ефективност на 

авиационното въоръжение, Авиационна вътрешна балистика, Стаж по 

гражданската специалност, Аеродинамика, Учебна практика и стаж, 

Всичките предложени за становище трудове са публикувани в 

Република България, Република Румъния и Република Турция. 

Анализът на представените за становище трудове показва, че те са 

актуални и се характеризират с последователност и задълбоченост при 



излагането на разработваната материя, което определя кандидата като добър 

анализатор, популяризатор на науката и педагог. 

2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата 

Главен асистент д-р инж. Стойко Огнянов Стойков е завършил 

Техническият Университет в гр. София през 2005 в гр. София за бакалавър с 

квалификация инженер по „Машиностроене и уредостроене” 

През 2013 г. се явява на конкурс и е назначен на длъжност „асистент“ в 

катедра „Институт за научноизследователска и научна дейност” в катедра 

„Управление на ресурси и технологии при НВУ „В. Левски”   

През 2014 г. придобива магистърска степен по специалност 

„Авиационно въоръжение ” в катедра „Тактика въоръжение и навигационна 

подготовка” при НВУ „В. Левски” 

От 2017г. е главен асистент в катедра „Тактика въоръжение и 

навигационна подготовка” във факултет „Авиационен” при НВУ „В. Левски” 

През 2016 г. му е присъдена образователна и научна степен „доктор” по 

научна специалност „Динамика, балистика и управление полета на летателни 

апарати”, област на висше образование  - 5 „Технически науки”, 

професионално направление – 5.5 „Транспорт корабоплаване и авиация”  на 

тема „Влияние на техническото разсейване върху точността на 

бомбопускането”.  

Общият стаж на кандидата в областта на военното образование е над 10 

години, през които главен асистент Стойков се е утвърдил като уважаван 

преподавател, който непрекъснато усъвършенства своята педагогическа 

подготовка, активно участва в подготовката на въоръжението и провеждането 

на семестриални изпитни комисии и работни групи за разработване и 

актуализиране на ръководни документи, свързани с дейността на факултет 

„Авиационен“ както и в национални и вътрешно училищни проекти.   

Преподавателската дейност на кандидата е свързана с провеждането на 

лекции, упражнения семинарни и практически занятия по дисциплините: 



Електромеханични установки - I част, Техническо документиране, Теория на 

специализираните авиационни системи II част, Електромеханични установки 

- II част, Теория на механизмите на авиационните роботехнически системи, 

Теоретични основи на контрола и диагностиката, Космос и сигурност, 

Авиационни прицелни системи, Бойно използване и бойна ефективност на 

авиационното въоръжение, Авиационна вътрешна балистика, Стаж по 

гражданската специалност, Аеродинамика, Учебна практика и стаж, 

Здравословни и безопасни условия на труд,  Бордни информационни системи.  

Годишния норматив на главен асистент  д-р инж. Стойков винаги е бил над 

установения за длъжността, която заема. 

Кандидатът притежава удостоверение за владеене на английски език 

съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 на ниво 

1-1-2-2, а така също и необходимата професионална и методическа 

подготовка, изразени научни и разностранни интереси и обща култура. 

Активно работи и участва в научни и други мероприятия, свързани с 

дейността на факултета, поради което смятам, че главен асистент  д-р инж. 

Стойков е в състояние да се развива и по-нататък като учен, преподавател и 

деец в образователно-научната сфера. 

3. Основни научни резултати и приноси  

В представените за становище трудове постигнатите научни резултати 

и приноси са следните: 

- Изследване на точността на бомбопускане; 

-  Изследване на грешката на решаване на задачата на прицелване; 

-  Изследване на грешката на техническото разсейване. 

- Методика за провеждане на експеримент, определящ вертикалната 

скорост на учебна авиационна бомба П-50-75, принудително отделяща се от 

гредови държател МБД2-67У. 



- Експериментално определяне на вертикалната скорост на практическа 

авиационна бомба П-50-75, принудително отделяща се от гредови държател 

МБД2-67У 

4. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката 

Посочените по-горе научни резултати и приноси на кандидата главен 

асистент  д-р инж. Стойков могат да се оценят като военно приложни, 

свързани с областта на военното образование. В работите на кандидата са 

съдържат актуални и нови знания, които имат значение за развитието на  

сектора за сигурност и отбрана. 

5. Критични бележки за представените трудове 

Нямам критични бележки към представените трудове на главен 

асистент  д-р инж. Стойко Огнянов Стойков. Като препоръка може да се 

отбележи, че е необходимо  кандидатът да концентрира усилията си към 

популяризиране на постигнатите научни резултати чрез публикации в 

чуждестранни издания. 

6. Заключение 

Взимайки в предвид количеството и качеството на представените 

публикации, научни и наукоприложни приноси и професионалната дейност  

на кандидата смятам, че главен асистент  д-р инж. Стойко Огнянов Стойков 

напълно отговаря на изискванията за заемане на обявената в конкурса 

академична длъжност „доцент“ за нуждите на катедра „Тактика, въоръжение 

и системи за сигурност в отбраната” при факултет „Авиационен” на ВВВУ 

„Г. Бенковски” по научна специалност “Динамика, балистика и управление 

полета на летателни апарати”, област на висше образование - 5 „Технически 

науки”, професионално направление – 5.5 „Транспорт корабоплаване и 

авиация”. 

7. Оценка на кандидатите 

Оценката ми за кандидата главен асистент  д-р инж. Стойко Огнянов 

Стойков е положителна, поради което предлагам на уважаемите членовете 



на Научното жури, по обявения конкурс, да му присъдят академична 

длъжност „доцент“ по научна специалност “Динамика, балистика и 

управление полета на летателни апарати”, област на висше образование - 5 

„Технически науки”, професионално направление – 5.5 „Транспорт 

корабоплаване и авиация”. 

 

 

 

 

        Дата:                                                Член на журито: 

        12.09.2022 г.                                     доц. д-р инж.___________ Даньо Лалов 

                                                       

 


