
 

 

Отговор 
 

 

от 

 

гл. ас. д-р инж. Стойко Огнянов Стойков в катедра „Тактика. 

въоръжение и системи за сигурност в отбраната“ на факултет 

„Авиационен“ при ВВВУ „Г. Бенковски“ на критичните бележки и 

препоръки в рецензиите и становищата на членовете на научното жури, 

назначено със заповед № РД-03-463 от 13.07.2022 г. на Началника на 

ВВВУ „Георги Бенковски” по конкурса за заемане на академична 

длъжност „доцент“.  

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, 

 

Критичните бележки и препоръки в рецензиите на чл. кор. проф. 

д.т.н. инж. Петър Стефанов Гецов, проф. д.т.н. инж. Христо Иванов 

Христов и в становищата на проф. д.т.н. инж. Георги Ставрев Сотиров,  

проф. д-р инж. Михаил Дамянов Тодоров, полк. доц. д.н. инж. Милен 

Атанасов Атанасов, доц. д-р инж. Кольо Пенчев Колев, доц. д-р инж. 

Даньо Маринов Лалов могат да се групират в две направления: 

- увеличаване на публикациите с резултати от изследванията в 

рецензирани списания в Scopus 

- участие в български и международни проекти. 

В становището на доц. д-р инж. Колев се препоръчва организиране 

на разработването на дипломен проект за изчисляване на конструктивната 

схема на гредови държател. 

В бъдещата научна и учебно – педагогическа дейност бележките и 

препоръките ще бъдат реализирани. 

 

27.09.2022г.                           гл. ас. д-р инж.               Стойко Стойков 

 

 



 

 

RESPONSE 

to critical remarks and recommendations in reviews and opinions 

of the members of the scientific jury 

by 

Eng. Stoyko Ognyanov Stoykov, PhD, 

Ch. assistant in "Tactics, armament and defense security systems" 

Department, candidate in a competition for the academic position of 

"associate professor" 

in the field of higher education 5.5. Transport, shipping and 

aviation, in the scientific specialty "Dynamics, ballistics and flight control 

of aircraft", for the needs of the "Tactics, armament and defense security 

systems" Department, of the receiving structural unit of the "Aviation" 

faculty of BAFA "Georgi Benkovski", announced in the State Gazette 

issue 39 /27.05.2022 

 

DEAR MR. CHAIRMAN OF THE SCIENTIFIC JURY, 

DEAR MEMBERS OF THE SCIENTIFIC JURY, 

 

The critical notes and arguments in the reviews of Corresponding 

member. Prof., D.Sc. Petar Stefanov Getsov, Eng., Prof., D. Sc.,Eng. Hristo 

Ivanov Hristov and in the position of Prof., D. Sc., Eng.Georgi Stavrev Sotirov, 

Prof. Ph. D. Eng. Mihail Damyanov Todorov, Col. Assoc. prof. Ph.D. Eng. 

Milen Atanasov Atanasov, Assoc. Prof. Ph.D. Eng. Kolyo Penchev Kolev, 

Assoc. Prof. Ph.D. Eng. Danyo Marinov Lalov can be grouped into two 

directions: 

- increasing the publication of research results in peer-reviewed journals 

in Scopus; 

- participation in Bulgarian and international projects. 



 

 

In the opinion of Associate Professor Dr. Eng. Kolev, it is recommended 

to organize the development of a diploma project for the calculation of the 

structural scheme of a beam holder. 

The notes and recommendations will be implemented in the future 

scientific and educational-pedagogical activity. 

 

27.09.2022г.                     Ch. assistant prof.  Eng.             Stoyko Stoykov 

 

 

 

 

 


