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С Т А Н О В И Щ Е 

 

от 

    доц. д-р инж. Кольо Пенчев Колев 

 

 

 

по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по научна 

специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни 

апарати“, професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и 

авиация“, област на висше образование 5. Технически науки, обявен в ДВ 

бр.39/27.05.2022г. с единствен кандидат главен асистент доктор инж. 

Стойко Огнянов Стойков 

 

Единственият кандидат в конкурса, гл. ас. д–р инж. Стойко Огнянов 

Стойков през 2005г. придобива ОКС „Бакалавър в ТУ-София, специалност 

„Машиностроене и уредостроене“, професионална квалификация – машинен 

инженер, в 2012г - ОКС „Магистър“ в стопанска академия „Димитър А. Ценов“,  

специалност „Международни икономически отношения“, магистърска 

програма – международен бизнес и мениджмънт, професионална квалификация 

- магистър по икономика. През 2014г. придобива ОКС „Магистър“ в НВУ„В. 

Левски“, специалност „Авиационно въоръжение“, професионална 

квалификация - магистър – инженер и в 2015г. ОКС „Магистър“ в НВУ „В. 

Левски“, специалност „Индустриален мениджмънт“, професионална 

квалификация  - магистър-инженер. 

 От 2013г до 2017г. е асистент в „Институт за научноизследователска и 

иновационна дейност“ към НВУ В. Левски“, а от 2017 до 2020г. е гл. асистент в  

катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“, факултет 

„Авиационен“ към НВУ „В. Левски“. От 01.01.2020г. до настоящия момент е 

гл. ас. в катедра „Тактика, въоръжение и системи за сигурност в отбраната“, 
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факултет „Авиационен“ към ВВВУ „Г, Бенковски. През 2016г. придобива ОНС 

„Доктор“ в НВУ „В. Левски“, Факултет „Авиационен“, Катедра „Тактика . 

въоръжение и навигационна подготовка“. 

В настоящият конкурс гл. асистент д–р инж. Стойко Огнянов Стойков 

участва с научна монография (категория B от националните изисквания), която 

дава 100 точки; 2 (две) научни публикации в реферирани и индексирани 

издания в световно известни бази данни с научна информация – 80 точки и 24 

(двадесет и четири) научни публикации в  нереферирани списания с научно 

рецензиране и в редактирани колективни томове – 434,98 точки (категория Г от 

националните изисквания). Общо се получават 534,98 точки. Сумарно тези 

показатели са значително по високи от изискванията за заемане на 

академичната длъжност „доцент“, които са 100 за категория B и 200 за 

категория Г. Цитиранията в реферирани и индексирани в световноизвестни 

бази данни с научна информация носят 70 точки и в монографии и колективни 

томове - 66 точки. Общо изискването за група показатели „Д“ е 50 точки. 

Кандидатът по показател „Д“ има 136 точки. 

Минималните изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“ 

по показатели А, B, Г и Д са 400 точки. Кандидатът е постигнал 720,98 точки. 

 

1. Общо описание на представените материали  

В обявения в Държавен вестник бр.39/27.05.2022г. конкурс за „доцент“ в 

Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски“ за нуждите на катедра 

„Тактика, въоръжение и системи за сигурност в отбраната“ участва един 

кандидат – гл. ас. д–р инж. Стойко Огнянов Стойков.  

 

Публикациите по конкурса включват: 

- публикации в рецензирани списания, които са реферирани и 

индексирани в световно известни бази данни с научна информация – 2 бр. (7.1, 

7.2); 
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- публикации в международни нереферирани списания с научно 

рецензиране – 1 бр. (8.23); 

- доклади в рецензирани трудове на международни научни конференции в 

Република България – 23 бр. (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 

8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.24).  

Кандидатът е автор на монографията „Влияние на принудителното 

отделяне на авиационните бомби върху техническото разсейване“.  

В публикациите кандидатът е автор в трудове 7.1, 7.2, 8.2, 8.3, 8.8, 8.11, 

8.12, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.24; съавтор с един в трудове  

8.1, 8.5, 8.6, 8.9, 8.10, 8.13, 8.14 и в съавторство с повече от двама в трудове 8.4, 

8.7, 8.9, 8.23. Трудове 7.1, 7.2, и 8.23 са на английски език. Труд 8.23 е 

публикуван в чужбина. 

Приемам за рецензиране монографията и 26 научни труда.  

2. Обща характеристика на научната и научно-приложната  

дейност на кандидата   

Научната и научно-приложната дейност на кандидата обхваща проблеми 

обединяващи се в следните направления:  

- Изследване на грешката на техническото разсейване; 

- Изследване на грешката на решаване на задачата на прицелване;  

- Изследване на точността на бомбопускане. 

 

Положителна черта на научните постижения на кандидата е, че те са 

свързани с доразвитие на известни методи и алгоритми и са решени конкретни 

научни и научно-приложни задачи.  

В представените по конкурса материали се забелязва умението на 

кандидата да решава практически научни задачи, като предлага алгоритми, 

модели, методи и методика в областта на точността на бомбопускането с 

неуправляеми авиационни бомби. 

Кандидатът има и педагогически опит - чел е лекции по дисциплините: 

Електромеханични установки - I част; . Електромеханични установки - II част; 
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Теория на механизмите на авиационните роботехнически системи; Теория на 

специализираните авиационни системи II част; Авиационни прицелни системи; 

Бойно използване и бойна ефективност на авиационното въоръжение; 

Авиационна вътрешна балистика; Аеродинамика. 

От всичко казано до тук се налага извода, че кандидатът е успешен 

научен работник с опит в направлението на конкурса. 

 

3. Анализ и характер на научните приноси и научно-приложните 

постижения на кандидата  

Монографията на гл. ас. д-р инж. Стойко Стойков представлява 

значителен научен и научно приложен принос в областта на точността на 

бомбопускането, влиянието на принудителното отделяне на авиационните 

бомби върху тяхното техническо разсейване. Монографията е оригинална, 

както като предмет на научното изследване, така и по начина по който е 

извършен. 

За оценяване на научните и научно-приложните постижения на 

трудовете, последните  могат да се групират в три основни направления. 

3.1 Публикации в направление „Точност на бомбопускане“ – трудове 

7.1, 8.1, 8.2, 8.6, 8.7, 8.12, 8.15, 8.16.  

 Научни приноси притежават трудовете 7.1, 7.2. 

Научно-приложни  приноси притежават трудовете 8.1, 8.2, 8.6, 8.7, 

8.12, 8.15, 8.16.: 

3.2. Публикации в направление „Грешка на решаване на задачата на 

прицелване“ – трудове 8.8, 8.9, 8.17, 8.18.  

Научно-приложни  приноси притежават трудовете 8.8, 8.9, 8.17, 8.18. 

3.3. Публикации в направление „Грешка на техническото 

разсейване“ – трудове 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.10, 8.11, 8.13, 8.14, 8.19, 8.20, 8.21, 

8.23. 
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Научно-приложни  приноси притежават трудовете 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.10, 

8.11, 8.13, 8.14, 8.19, 8.20, 8.21, 8.23. 

 

Анализът на трудовете на кандидата показва, че той развива уменията си 

и получава нови научни резултати. Кандидатът продължава научните си 

изследвания с доразвиване на неговите и нови научни задачи по научната 

специалност на конкурса. 

В заключение мога да отбележа, че приносите на кандидата се заключават 

в обогатяването на съществуващи знания и приложения на научни постижения 

в практиката. Убеден съм в значимия принос на кандидата в изследванията и 

получените резултати.  

От всичко казано по горе, значимостта на приносите е безспорна. Имайки 

предвид тяхната научна стойност, несъмнено те съответстват на изискванията 

на Закона за развитие на академичния състав в Републка България за заемане на 

академична длъжност „Доцент” във ВВВУ „Г. Бенковски“. 

4. Цитирания на кандидата от други автори   

Общият брой на регистрираните от кандидата цитирания, съгласно 

представената справка е 29 бр. Всичките цитирания са по трудовете за конкурса 

от български автори. 

Считам, че кандидатът е достатъчно известен на  нашата научна общност. 

5. Критични бележки и препоръки  

 Имам следните критични бележки и препоръки по представените 

трудове: 

- Няма данни за участие на д-р инж. Стойко Стойков в 

научноизследователски проекти; 

- Препоръчвам на кандидата да потърси по-широко международно 

признание на своите оригинални научни разработки, чрез по-голям брой 

публикации в чужбина; 

- Препоръчвам на д-р инж. Стойков, на базата на метода за изчисляване 

на газо- динамичните параметри на пиротехнически пиромеханизъм, да се 
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разработи проект на дипломна работа, за изчисляване на конструктивната схема 

на типов гредови държател. 

 

6. Лични впечатления от кандидата, други данни не посочени в 

предходните точки 

 Познавам кандидата, запознат съм с определена част от научните му 

трудове от научни конференциии.  Научната продукция и професионалната 

реализация на гл. ас. д–р инж. Стойко Огнянов Стойков показват, че има 

необходимите качества за заемане на академичната длъжност „доцент“. 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Кандидатът отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и удовлетворява 

условията на Правилника за неговото приложение за заемане на академични 

длъжности и  Правилника за прилагане на закона за развитие на академичния 

състав във ВВВУ „Г. Бенковски“. Давам положителна оценка за кандидатурата 

на гл. ас. д–р инж. Стойко Огнянов Стойков за академичната длъжност 

„Доцент“. Препоръчвам на уважаемото Научно жури да гласува положително 

за присъждане на академичната длъжност Доцент във ВВВУ „Г. Бенковски“, на 

гл. ас. д–р инж. Стойко Огнянов Стойков ,по научна специалност „Динамика, 

балистика и управление на полета на летателни апарати“, професионално 

направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“, в катедра „Тактика, 

въоръжение и системи за сигурност в отбраната“ при ВВВУ „Г. Бенковски“. 

 

 

 

     Изготвил становището: 

 

09.09.2022 г.   доц. д-р инж. _________ (Кольо Колев) 

 

 


