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С Т А Н О В И Щ Е 

на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„доцент” от гл. ас. д-р инж. Стойко Огнянов Стойков в професионално направление 5.5. 

Транспорт, корабоплаване и авиация, по научна специалност „Динамика, балистика и 

управление на полета на летателни апарати“, за нуждите катедра „Тактика, въоръжение и 

системи за сигурност в отбраната“ на Висшето Военновъздушно Училище "Георги 

Бенковски и“, обявен в Държавен вестник брой 39 / 

27.05.2022 г. 

Изготвил становището: проф. дн инж. Георги Ставрев Сотиров член на Научно жури, 

съгласно Заповед № РД-03-463 от 13.07.2022 г. на Началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ 

Становището е изготвено в изпълнение на Заповед № РД-03-304 от 09.05.2022 г. на 

Началника на ВВВУ „Георги Бенковски“, решение по процедурата на Научното жури - 

Заповед № РД-03-463 от 13.07.2022 г. на Началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ (Протокол 

№1/05.08.2022 г.) и съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния състав в 

Р.България (ЗРАСРБ) и Правилник за устройството и дейността на Висшето 

Военновъздушно Училище "Георги Бенковски". 

В законовия двумесечен срок за участие в конкурса документи е подал един 

кандидат - гл.ас. д-р инж. Стойко Стойков. Той е допуснат за участие в конкурса от 

специално назначена със заповед № РД-03-463 от 13.07.2022 г. на Началника на ВВВУ 

„Георги Бенковски“. На първото заседание на Научното жури единодушно се взе решение, 

че представените материали от кандидата отговарят на съответните минимални национални 

изисквания и допусна гл.ас. д-р инж. Стойко Стойков до оценяване. Това ми дава основание 

да определя конкурса като отговарящ на всички изисквания на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България и Правилниците за неговото приложение. 

1. Кратки биографични данни за кандидата 

Гл.ас. д-р инж. Стойко Стойков е роден на 23 юли 1981 г. През 2005г. завършва 

бакалавърския курс на Техническия университет - София с квалификация „машинен 

инженер” по научната специалност „Машиностроене и уредостроене“. През 2012 г. 

завършва магистърска програма - международен бизнес и мениджмънт на Стопанска 

академия „Димитър А. Ценов“с професионална квалификация - магистър по икономика, а 

през 2017 г. - Национален военен университет „В. Левски“ с професионална квалификация 

магистър - инженер по специалност „Авиационно въоръжение“. Заема последователно 

академичната длъжност „Главен асистент” в катедра „Тактика, въоръжение и навигационна 

подготовка“, факултет „Авиационен“, НВУ „В. Левски“ гр. В. Търново през периода 2017-

2020 г, а от 2020 г. до сега е бил последователно „Главен асистент” в катедри „Тактика, 

въоръжение и навигационна подготовка“ и в „Тактика, въоръжение и системи за сигурност 

в отбраната“, факултет „Авиационен“, ВВВУ „Г, Бенковски, гр. Д. Митрополия. Общият 

трудов стаж на кандидата по специалността „Динамика, балистика и управление на полета 

на летателни апарати“ е близо 10 години. Притежава диплом за образователната и научна 

степен „доктор” в професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация по 

научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“, 

издаден от Национален военен университет „В. Левски“ през 2016 г. Дисертационният труд 

е на тема „Влияние на техническото разсейване върху точността на бомбопускане“ и е 

изцяло в обхвата на обявения конкурс. 

Гл. ас. д-р инж. Стойко Стойков е автор и съавтор 30 научни труда, от които 2 по 

темата на дисертацията. За участие в конкурса за академичната длъжност „доцент” 
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кандидатът е представил 28 броя публикации и доклади, които приемам за рецензиране. 

Научните си постижения кандидатът удачно пренася в приложната и педагогическата си 

дейност. 

2. Анализ на представените по конкурса материали 

Представените от гл. ас. д-р Стойко Стойков документи са изцяло по тематика на 

обявения конкурс и съответстват на изискуемите за конкурса наукометрични показатели. 

Прегледът на документите на кандидата показва, че са спазени процедурните и 

законовите изисквания, произтичащи от ЗРАСРБ (чл.24, ал.2, 3 и 5), Правилника към него 

(чл. 53) и Правилник за устройството и дейността на Висшето Военновъздушно Училище 

"Георги Бенковски",. тъй като са изпълнени минималните изисквания в област на висше 

образование 5. Технически науки; професионално направление 5.5 Транспорт, 

корабоплаване и авиация; научна специалност „Динамика, балистика и управление на 

полета на летателните апарати“. 

Цитираното по-горе ми дава основания да твърдя, че конкурсът е в съответствие с 

действащата в момента нормативна уредба. 

Съгласно приложената справка кандидатът е представил за участие в конкурса 

следните публикации по отделните групи - група А - автореферат на дисертация; група В - 

Монография „Влияние на принудителното отделяне на авиационните бомби върху 

техническото разсейване“, ВВВУ „Г. Бенковски”, 2022, ISBN 978-954-713-112-5, стр. 143 - 

100 точки; група Г - обхващаща една публикувана книга на базата на защитен дисертационен 

труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", научни публикации в 

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

информация и научни публикации в нереферирани списания с научно рецензиране или в 

редактирани колективни томове - общо 434,98 точки; Група Д - 136 точки от цитирания. В 

списъка с цитиранията са включени 23 публикации, които са включени в издания, 

реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, в 

монографии и колективни томове с научно рецензиране - общо 23 цитата. 

Общият брой точки на кандидатът по показатели А, В, Г, Д е 721 при определените 

400 т. съгласно минималните изискванията за заемане на академичната длъжност „доцент“ 

в ВВВУ „Георги Бенковски“ в област на висше образование 5 „Технически науки“. 

3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата 

Педагогическата дейност на кандидата стартира от избирането му за „Асистент“ в 

Институт за научноизследователска и иновационна дейност на НВУ „В. Левски“ през 2013 

г.. През годините той придобива висока педагогическа подготовка и натрупва значителен 

опит в организацията и управлението на учебния процес. Доктор С.Стойков обича 

преподавателската работа. 

Понастоящем като преподавател в катедра „Тактика, въоръжение и системи за 

сигурност в отбраната“, факултет „Авиационен“, ВВВУ „Г, Бенковски е разработил 

учебното съдържание и води занятия (лекции и упражнения) по учебните дисциплини 

„Теория на механизмите на авиационните роботехнически системи“, „Електромеханични 

установки - I част и - II част“, „Здравословни и безопасни условия на труд“; „Теория на 

специализираните авиационни системи II част“, „Космос и сигурност“. Ръководител е на 3 

дипломанта, успешно защитили образователна степен “магистър”. 

Годишната му учебна натовареност за учебните 2019/2020 е 673 часа, 2020/2021 - 630 

часа, 2021/2022 г. е 586 часа при норматив за заемана длъжност „главен асистент“ 480 часа. 

Научните си постижения кандидатът удачно пренася в педагогическата си дейност, 

като издига научното ниво на учебния процес и успешно води занятия с курсанти и със 

студенти във ВВВУ "Георги Бенковски". 



3 

 

Притежава добра компютърна грамотност. 

Ползва в дейността си английски и руски език, съответно на отлично ниво. 

4.  Оценка на научните резултати и приноси на кандидата 

От представената справка общият брой публикации на кандидатът с които участва в 

настоящия конкурс е 30. В тях не попадат научните трудове, използвани при придобиване 

на ОНС „Доктор“ в дисертацията - 2 бр. 

Публикациите на кандидатът по настоящата процедура могат да бъдат 

систематизирани както следва: 

- самостоятелни - 18 бр. 

- в съавторство - 10 бр. 

- на български език - 22 бр. 

- на английски език - 6 бр. 

В публикациите в съавторство кандидатът е на първо място в девет и в една на второ 

място. 

Представените материали и моите лични наблюдения потвърждават, че кандидатът 

има своето място и почерк в съвместните публикации. 

В публикациите добросъвестно са цитирани литературните източници. Не е 

установено заимстване от други автори. Не са ми известни факти, които да поставят под 

съмнение автентичността на трудовете и приносите в тях. 

От анализа на представените за конкурса 28 броя научни труда (6 бр. на английски 

език и 22 бр. на български) и от документите на единствения кандидат в конкурса е видно, 

че д-р Стойков е перспективен научен работник и преподавател, който е насочил усилията 

си в следните научни области: бордово авиационно въоръжение, авиационни роботизирани 

системи, специализирани авиационни системи. 

В представените научните публикации основно място заемат изследванията свързани 

с бойното използване на неуправляемите авиационни бомби. 

По-голямата част от работите на кандидата се отнасят до разработка на оригинални 

на база известни такива, подходи, методи, методики, с характер обогатяване на 

съществуващи знания, и приложение в практиката, по важните от които са: изследване и 

подобряване на точността на бомбопускане; изследване и оценка на грешката на решаване 

на задачата на прицелване; изследване на грешката на техническото разсейване. 

Монографията на кандидата „Влияние на принудителното отделяне на авиационните 

бомби върху техническото разсейване“, ВВВУ „Г. Бенковски”, 2022, ISBN 978-954-713-112-

5, стр. 143. е посветена на техническото разсейване и влиянието на принудителното 

отделяне на неуправляемите бомби върху точността на бомбопускане. 

Основните научните и научно приложни приноси в нея са свързани с : 

• Разработен е математически модел за изчисляване на газодинамичните 

параметри на пиротехническа система с един и два тласкача. 

• Изчислени са принудителните вертикални начални скорости на авиаци- онна 

бомба чрез: коефициента на изтласкващата сила и изчисляване на работата на 

пиротехническа системата, а така също и на практична авиационна бомба чрез 

газодинамичния метод за конкретна пиротехническа система и гредови държател. 

• Определени са вероятностните характеристики на грешките на решаване на 

задачата на прицелване, пълната грешка и на техническото разсейване с и без принудително 

отделяне на практическа авиационна бомба. 

Важно място в дейността на кандидата е свързана изследване на точността на 

бомбомбопускане, като по-важните научни - приложни постижения в класа обогатяване на 

съществуващи знания при решаването на тези задачи, които отбелязвам са: 

• Предложен е метод за изчисляване на коефициента на челно съпротивление и 
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коефициента на подемната сила на тяло чрез неговите геометрични размери. [7.1] 

• Предложен е приблизителен метод за оценяване на точността на бомбопу- 

скане на нови методи на прицелване спрямо съществуващите такива и е извършен 

сравнителен анализ на точността. [7.2] 

• Разработени са математически модели на движение на практическа авиа- 

ционна бомба [8.6] и на процеса на прицелване, включващ модели на самолета и прицелната 

система [8.7] и е оценена точността на бомбопускане при хоризонтален полет и пикиране. 

• Предложена е аналитична формула за изчисляването на коефициента на челно 

съпротивление на авиационна бомба в зависимост от нейните геометрични размери [8.15]. 

Основни приноси, които маркирам в направление „Грешка на решаване на задачата 

на прицелване“ са: 

• На базата на математическо моделиране са изчислени вероятностните 

характеристики на грешката на бомбопускане от хоризонтален полет и пикиране [8.8] и са 

определени областите от възможни начални височини, скорости и ъгли на пикиране, при 

които се решава задачата на прицелване [8.9]. 

• Предложена е структурна схема на прицелна динамична система и метод за 

изследване на процеса на прицелване, които позволяват да се определи точността на 

решаване на задачата на прицелване и точността на попаденията при бомбопускане с 

неуправляеми авиационни бомби [8.17]. 

В направление „Грешка на техническото разсейване“ по-значими научно приложни 

приносите са: 

• На основата на аналитична формула, за конкретен пиропатрон, бомби с 

различни маси, за определени стойности на вертикалното претоварване на самолета при 

бомбопускане и са определени зависимостите на вертикалната начална скорост от 

нормалното претоварване за два различни пиропатрона и зависимостите на вертикалната 

начална скорост от масата на авиационната бомба за двата типа пиропатрони. [8.2]. 

• Аналитично е изчислена грешката на техническото разсейване За типов 

самолет изтребител бомбардировач при свободно пускане на учебна авиационна бомба от 

хоризонтален полет. [8.4]. 

• Извършено е математическо моделиране на процеса на прицелване за двата 

съществуващи метода с цел определяне на грешката на техническото разсейване при 

принудително отделяне на типова авиационната бомба. [8.5]. 

Научните и научно-приложни резултати на кандидата намират практическо 

приложение в разработването на: 

• Методика за провеждане на експеримент, определящ вертикалната скорост 

на учебна авиационна бомба П-50-75, принудително отделяща се от гредови държа-тел 

МБД2-67У. 

• Експериментално определяне на вертикалната скорост на практическа 

авиационна бомба П-50-75, принудително отделяща се от гредови държател МБД2-67У. 

Приемам, като цяло претенциите на кандидата за научните и научно-приложните 

приноси относно трудовете по конкурса. В представените по конкурса материали проличава 

неговото умение да решава практически полезни научни задачи, като избира сам подходящи 

подходи, методи, методики в областта на изследването, създаването, усъвършенстването и 

експлоатацията на бордовото авиационна въоръжение. 

От всичко казано по-горе, значимостта на приносите на кандидата не буди съмнение. 

Имайки предвид тяхната широка публичност и големия брой цитирания, несъмнено тези 

приноси съответстват на високите изискванията за придобиване на академична длъжност 

,,доцент”. 



5 

 

5. Критични бележки 

Рецензентът има следните а критични бележки към представените материали по 

конкурса: 

- представената в общия списък информация за педагогическата дейност на 

кандидата е непълна; 

- препоръчвам на кандидата в бъдеще по възможност да участва в наши и 

международни проекти с цел популяризиране на неговата научна и приложна дейност. 

Посочените критична бележка и препоръка не касаят основните научни и научно 

- приложни приноси на представените трудове и не омаловажават по никакъв начин 

достойнствата на научната продукция на кандидата. 

6. Заключение 

Въз основа на горните констатации давам изцяло положителна оценка относно 

научноизследователската и педагогическа дейност на кандидата в областта на обявения 

конкурс за авиационно въоръжение и системи за сигурност в отбраната. Представените от 

гл.ас. д-р инж. Стойко Стойков материали напълно съответстват на изискванията на 

ЗРАСРБ и Правилниците за неговото приложение за заемане на академичната длъжност 

„доцент” и считам, че той като водещ изследовател и педагог ще допринесе за развитието и 

израстването на катедра „Тактика, въоръжение и системи за сигурност в отбраната“ на 

ВВВУ „Георги Бенковски“. 

С пълна убеденост препоръчвам на уважаемото Научно жури да предложи на 

Факултетния съвет на ВВВУ „Георги Бенковски“ гл.ас. д-р инж. Стойко Стойков да заеме 

академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 5. Технически науки, в 

професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, по научна 

специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“. 

Изготвил становището: .................................  
/Проф. дтн Г.Сотиров/ 

26.08.2022 


