
 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

по конкурс за заемане на академична длъжност ”доцент” 
в професионално направление 5.5 “Транспорт, корабоплаване и авиация“, научна специалност 

„Динамика, балистика и управление на летателните апарати“, за нуждите на факултет 
«Авиационен» на Висшето военновъздушно училище «Георги Бенковски», катедра „Тактика, 

въоръжение и навигационна подготовка“, 
обявен в ДВ бр. 39/27.05.2022 г., 

с кандидат: инж. Стойко Огнянов Стойков, д-р, главен ассистент. 
 
Член на научното жури: инж. Михаил Дамянов Тодоров, д-р, професор, Технически 
университет-София. 
 
 

1. Общо представяне на получените материали 
Конкурсът за заемане на АД „доцент“ е обявен в Държавен вестник бр.39 от 27.05.2022 г. в 

област на висшето образование 5 „Технически науки“ и ПН „Транспорт, корабоплаване и 
авиация“ за нуждите на Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски“.  

В законовия срок документи за участие в конкурса е подал един кандидат - гл. ас. д-р 
Стойко Огнянов Стойков, който е допуснат до участие в конкурса. Кандидатът е подал 
необходимите документи, а имено: 

- Справка-декларация за изпълнение на минималните изисквания за АД „доцент“; 
- Резюмета на научните трудове и публикации;  
- Справка за научните и научно приложни приноси; 
- Списък и копия на научните трудове. 
Подадените документи отговарят на изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за прилагането 

му. 
 
2. Обща оценка на кандидата и на представените материали 
Кандидатът гл. ас. д-р Стойко Стойков участва в конкурса с монографичен труд, 

публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд и 26 публикувани научни труда. 
Две от работите са публикувани в списание, индексирано в международната база данни Web of 
Science. Останалите 24 публикации са в нереферирани списания и томове с научно 
рецензиране. Самостоятелни са 17 публикации, в 7 кандидатът е с още един съавтор, в 1 
публикация е с двама съавтори и в 1 публикация е в съавторство с трима души. Във всички 
публикации добросъвестно са цитирани литературни източници. Не са ми известни факти, 
които да поставят под съмнение автентичността на трудовете. Големият брой самостоятелни 
публикации ми дават основани да приема, че неговият принос в работите, в които е съавтор е 
най-малко равностоен на останалите.  

Кандидатът е цитиран в 29 публикации, 7 от които в международната база данни Web of 
Science.  

Приетите за рецензиране трудове, в които кандидатът е участвал, съответстват изцяло на 
професионалното направление и научната специалност на конкурса. 

Изпълнението на минималните национални изисквания за заемане на академична 
длъжност „доцент”  е показано в таблицата по-долу. От таблицата се вижда, че кандидатът е 
изпълнил минималните количествени изисквания за заемане на академична длъжност 
„доцент”. 

 



 
Група 
от 
показа
тели 

Изисквания за академична длъжност „доцент” Мин. точки Изпълнение 

А  Дисертационен труд за присъждане на ОНС 
„доктор“ 

50 50 

В Хабилитационен труд  100 100 
Г Публикувана книга на базата на защитен 

дисертационен труд 
 30 

 Научни публикации в издания, които са 
реферирани и индексирани в световноизвестни 
бази данни с научна информация 

 80 

 Научни публикации в нереферирани списания с 
научно рецензиране или в редактирани колективни 
трудове 

 354.8 

 Общо за показател Г 200 434.8 
Д Цитирания или рецензии в научни издания, 

реферирани и индексирани в световноизвестни 
бази данни с научна информация или в 
монографии и колективни томове 

50 136 

 
Гл. ас. Стойков има дългогодишен преподавателски опит. Във Висшето военновъздушно 

училище преподава последователно като асистент, старши асистент и главен асистент от 2013 
г. Награждаван е за висок професионализъм и отговорност при изпълнение на служебните си 
задължения. Всичко това ми дава основание да оценя положително педагогическата дейност 
на кандидата. 

 
3. Общ анализ на публикациите и научноизследователската работа на кандидата 
Кандидатът участва в конкурса с монографичен труд, публикувана книга на базата на 

защитен дисертационен труд и 26 публикувани научни труда. Две от работите са публикувани в 
списание, индексирано в международната база данни Web of Science. Пет от публикациите са 
на английски език, а останалите на български език. 

От приетите за оценяване публикации 17 са самостоятелни, което показва възможностите 
на кандидата да работи самостоятелно.  

 
4. Значимост на приносите за науката и практиката 
Посочените приноси определям като значими за научноизследователската и 

преподавателска дейност на факултет «Авиационен» и на Висшето военновъздушно училище 
«Г. Бенковски».  

Кандидатът има научни приноси в областта на:  
- техническото разсейване и влиянието на принудителното отделяне на неуправляемите 

бомби върху точността на бомбопускане [В1, Г6.1],  
- точността на бойното използване на неуправляемите авиационни бомби [Г7.1, 7.2, 8.16]. 
Научноприложни приноси са в областта на: 
-  точността на бойното използване на неуправляемите авиационни бомби [Г8.1, 8.2, 8.6, 

8.7, 8.12, 8.15], 
- Грешката на решаване на задачата на прицелване [Г8.8, 8.9, 8.17, 8.18], 
- Грешката на техническото разсейване [Г8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.10, 8.11, 8.13, 8.14, 8.19, 8.20, 

8.21]. 



Очевидно е, че гл. ас. д-р Стойков е изграден учен с ярки творчески постижения в областта 
точността на бомбопускане, влиянието на принудителното отделяне на авиационните бомби 
върху тяхното разсейване. 

 
5. Критични бележки и препоръки 
Нямам съществени забележки към трудовете на кандидата. Относно цитиранията имам 

следната забележка: би следвало да се избягват т. нар. „кръстосани“ цитирания, още повече 
че кандидатът е представил достатъчен брой напълно независими цитирания, с които покрива 
и надхвърля минималните изисквания в точка Д.   

Препоръчвам на кандидата да разшири публикационата си дейност в списания от квартили 
Q1 и Q2 и с импакт фактор, за което съм уверен, че има възможност. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Гл. ас. д-р Стойко Стойков участва в конкурса с трудове, които съответстват на 

изискванията за академичното звание „доцент”, предвидени от ЗВО,  ЗРАСРБ и  Правилника за  
прилагането му. Въз основа на представените научни трудове, тяхната значимост и 
съдържащите се в тях приноси намирам за основателно да предложа гл. ас. д-р инж. Стойко 
Огнянов Стойков да заеме академичната длъжност „доцент” по професионално направление 
5.5 “Транспорт, корабоплаване и авиация“ и научна специалност „Динамика, балистика и 
управление на летателните апарати“. 
 
Дата: 22.06.2022      Член на журито: 
         (проф. д-р Михаил Д. Тодоров)
     


