
Р Е Ц Е Н З И Я 

по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” 

в областта на висшето образование 5. „Технически науки”, професионално 

направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация”, научна 

специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни 

апарати”, за нуждите на катедра „Тактика, въоръжение и навигационна 

подготовка“ на приемащо структурно звено факултет „Авиационен” на 

ВВВУ „Георги Бенковски” обявен в ДВ бр.39 от 27.05.2022г. с кандидат 

гл. асистент, д-р, инж. Стойко Огнянов Стойков. 

Рецензент: Петър Стефанов Гецов, чл.-кор. проф, дтн, БАН 

1. Общи положения и биографични данни 

Гл. асистент Стойко Огнянов Стойков е роден на 23 юли 1981.   

Завършил е висшето си образование през  2005г. в Технически университет 

– София с квалификационна степен „Бакалавър и професионална 

квалификация – машинен инженер. Има три образователно - 

квалификационни степени „Магистър“, две от „Национален военен 

университет В. Левски - “Индустриален мениджмънт“-“Авиационно 

въоръжение“ и Стопанска академия „Димитър А. Ценов“-“Международни 

икономически отношения". 

От 2016г. защитава докторска дисертация на тема „Влияние на 

техническото разсейване върху точността на бомбопускане“ в Националния 

военен университет „В. Левски“, Факултет „Авиационен“. Катедра 

„Тактика . въоръжение и навигационна подготовка“.  

Повишил е квалификацията си чрез курсове във НВУ„В. Левски“: –  

CATIA V5 за машинни инженери. „Създаване и изследване на машинни 

елемeнти от всякакъв тип – от отделни детайли до сглобени механизми“; 

-практико – приложен курс в областта на трансфер на технологии и знания; 

-Методика на академичното преподаване. Научно – изследователска 

дейност; 

-Удостоверение за владеене на чужд език (STANAG 6001). 

  От 2013г. последователно заема длъжности асистент и гл. асистент 

съответно в НВУ „В. Левски“ гр. В. Търново  и  ВВВУ „Г. Бенковски, гр. Д. 

Митрополия. 



Настоящият конкурс е обявен в съответствие със законите и заповед 

№ ОХ926/19.11.2018 г. на министъра на отбраната на Република България 

за заемане на академични длъжности в МО и обнародвана обява в ДВ.  

Кандидатът е подал необходимите документи за участие в конкурса и 

е допуснат за участие в съответствие с изискванията. Конкурсът е обявен и 

на сайта на ВВВУ.  

2. Общо описание на представените материали 

Кандидатът е представил: 

-1 монография;-1 публикувана книга;-2 научни публикации, които са 

реферирани и индексирани в известни база данни;-24 научни публикации в 

списания с научно рефериране;-29 цитирания в научни издания от които 7 

в рецензирани трудове. 

3. Обща характеристика на научноизследователската и научно-

приложната дейност на кандидата 

Кандидатът е защитил успешно дисертация и има научна степен-

доктор. За конкурса са представени общо 28 научни публикации в следните 

области: 

- Изследване на точността на бомбопускане (7.1,7.2,8.1,8.2,8.6, 

8.7,8.12,8.15,8.16.);  

-     Изследване на грешката на решаване на задачата на прицелване (8.8, 8.9, 

8.17, 8.18);  

-   Изследване на грешката на техническото разсейване (8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 

8.10, 8.11, 8.13, 8.14, 8.19, 8.20, 8.21, 8.23.). 

Научните трудове са публикувани в реферирани и Индексирани научни 

издания и в списания с научно рецензиране или в колективни томове с 

научно рецензиране. Решени са и конкретни научни и научно приложни 

задачи.  

Като отчитам представените материали за рецензиране, общата ми 

оценка за обема и актуалността на научно-изследователската, 

педагогическата и научно-приложната дейност на кандидата е изцяло  

положителна. 

Не съм открил и нямам сведения за плагиатсво от кандидата. 

4. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата 

В педагогическата си дейност кандидата е преминал от асистент до 

главен асистент и има повече от 10 години педагогически стаж, което 

показва че е изграден и опитен педагог и преподавател. При норматив за 

заемана длъжност главен асистент 480 часа има учебна заетост от 586 часа, 

т.е. часовете за последната година над норматива са 106 часа. Подобна е 

сътуацията и за предходните 2 години. 

Преподавал е следните основни дисциплини от учебния план:     

Теория на специализираните авиационни системи II част; Здравословни и 

безопасни условия на труд; Електромеханични установки-IIчаст; Теория на 



механизмите на авиационните роботехнически системи; Аеродинамика; 

Учебна практика и стаж. Ръководител е на 3 дипломанти. 

Представените материали, хорариума от часове и дисциплините, 

които е преподавал гл. асистент Стойков в катедра „Тактика, въоръжение и 

навигационна подготовка“, факултет „Авиационен“, ВВВУ „Г, Бенковски, 

гр. Д. Митрополия  показват, че той е утвърден преподавател в областта на 

авиационното образование.  

5. Основни научни и научноприложни приноси 

Основните научни и научно-приложни приноси са следните: 

5.1. В монографията [1] научните и научно приложни приноси са следните:  

-Предложен е математически модел и е определена изтласкващата 

сила на пиротехническа система с един и два тласкача;  

-Изчислена е принудителната вертикална начална скорост на 

авиационна бомба за различни варианти на пиротехническата система;  

- Определени са вероятностните характеристики на грешките на 

решаване на задачата на прицелване за различните случаи на отделянето на 

авиационната бомба и са направени изводи за разсейването при 

хоризонтален полет и при пикиране, както и за принудителното вертикално 

отделяне на авиационна бомба; 

5.2. В направление „Точност на бомбопускане“  

Научни приноси: 

-Предложен и верифициран е метод за изчисляване на коефициентите 

на челно съпротивление и подемната сила на тяло на базата на неговите 

геометрични размери [7.1] и точността на бомбопускане; 

-Осъществен е сравнителен анализ на средно квадратичното 

отклонение, математическото очакване и втория начален момент на 

грешката на бомбопускане за нов и съществуващи методи на задачата на 

прицелване [7.2]; 

-Осъществено е комплексно изследване на възможностите за 

повишаване на точността на бомбопускане чрез точно математическо 

описание на задачата на прицелване, разработване на методи и алгоритми 

за управление на летателния апарат и комплекса на авиационното 

въоръжение при прицелване, разработване на методи и алгоритми за 

комплексна обработка на прицелно навигационната информация за 

фазовите координати на летателния апарат и оръжието, за намаляване на 

техническото разсейване като се отчитат индивидуалните характеристики 

на коефициента на съпротивление, реалната маса чрез радиочестотна 

идентификация на бомбите и отчитане на характеристиките на 

аеродинамичната интерференция в балистичните характеристики [8.16].  

 



Научно приложни приноси: 

- Предложени са формули за интерполация изчисляваща относянето 

и времето за падане на бомбата за условия на бомбопускане липсващи в 

балистичните таблици и изчисляването на коефициента на челно 

съпротивление на авиационна бомба в зависимост от нейните геометрични 

размери [8.1,8.15]; 

-Осъществен е сравнителен анализ на бойните възможности на двата 

типа самолети (МиГ-31 и F-14) на базата на приета комплексна 

характеристика на ефективността (съотношението на броя поразени цели 

към загубите на двата типа самолети)[8.2];  

- Създаден е математически модел на движение на практическа 

авиационна бомба и са получените стойности на относа на бомбата за 

различни условия на бомбопускане от хоризонтален полет и пикиране и 

получените резултати са сравнени с тези от балистичните таблици[8.6];  

- Създаден е математически модел на процеса на прицелване и е 

изследвано влиянието на ъгъла на атака на бомбата върху точността на 

бомбопускане при наличие на смутена зона около самолета  [8.7];  

- Определени са вероятностните и са анализирани характеристиките 

на грешката на прицелване и на пълната грешка на бомбопускане без 

принудително отделяне на авиационната бомба за различни скорости и 

височини на бомбопускане от хоризонтален полет и пикиране (λ=-300 

)[8.12]. 

5.3. В направление „Грешка на решаване на задачата на прицелване“  

Научни приноси: 

- Разработена е структурна схема на прицелна система и метод за 

изследване на процеса на прицелване, който позволява да се определят 

точността на решаване на задачата на прицелване и точността на 

попаденията при бомбопускане с неуправляеми авиационни бомби [8.17]. 

Научно приложни приноси: 

- Изследвани са вероятностните характеристики на грешката и са 

изчислени средно квадратичните отклонения при бомбопускане от 

хоризонтален полет и пикиране [8.8]; 

- Определени са областите от възможни начални височини, скорости 

и ъгли на пикиране, при които се решава задачата на прицелване за 

индикация точката на падане и индикация момента на пускане, използвани 

в съществуващите прицелни системи [8.9]; 

- Изследвана е възможността за намаляване на грешката на 

техническото разсейване чрез изчисляване на балистичните характеристики 

на неуправляемите бомби, използвани в балистичните алгоритми на 

авиационните прицелни системи с отчитане влиянието на аеродинамичната 

интерференция от самолета [8.19]. 

5.4.B направление „Грешка на техническото разсейване“ 

Научно приложни приноси: 



-Определени са стойностите на вертикалното претоварване на 

самолета при бомбопускане и вертикалната начална скорост на бомбите при 

различни пиропатрони [8,2]; 

- Аналитично са определени частните и пълната грешка на 

техническото разсейване представляваща сума от частни грешки за 

зададени параметри на зоната на смутения поток, началната вертикална 

скорост на бомбата и остните грешки предизвикани от изменението на 

челното съпротивление на бомбата и от грешките в скоростта и ъгъла на 

пикиране [8.3,8.4] ;  

- Разработен е математически модел за определяне грешката на 

техническото разсейване при принудително отделяне на типова 

авиационната бомба при различни височини и скорости на бомбопускане от 

хоризонтален полет за зададена начална вертикална скорост на бомбата 

[8.5];  

- Изследвани са принудителната вертикална начална скорост, за два 

конкретни типа авиационни бомби, безопасността на отделянето, 

намаляването на грешката на техническото разсейване са анализирани 

механичния, пневматичния, пирохидравличния и пиротехничния методи за 

принудително изтласкване на авиационните бомби и влиянието на 

принудителното отделяне на авиационните бомби върху точността на 

бомбопускане [8.10,8.11,8.13]; 

- Систематизирани са подходите за изчисляване на техническото 

разсейване на свободно и принудително отделящи се бомби и техническото 

разсейване при свободно и принудително отделяне на авиационните бомби. 

Определяни са рационалните условия за отделяне на бомбите и 

намаляването на техническото разсейване [8.14,8.19,8.20,8.21,8.23]; 

- Обоснована е необходимостта от придобиване на висше военно и 

авиационно образование в Република България и заемането на по-високи 

технически длъжности от специалисти с ОКС „магистър” по авиационна 

техническа специалност от област „Технически науки”[8.22].  

6. Значимост на приносите за науката и практиката 

Признавам приносите в научните трудове на кандидата представени 

за рецензиране. Повечето от тях представляват доказване с нови средства 

на съществени нови страни на вече съществуващи научни области, 

проблеми и теории и създаване на нови класификации, методи, технологии 

и получаване на потвърдителни факти и данни за изследваните проблеми. 

Трудовете му са оригинални и приносите са значими в областта на 

експлотацията, надеждността, управлението, аеродинамиката и 

преподаването на авиационната техника и наука. 

По долу представям съотношението между минималните изисквания 

за доцент в ТУ и представените от кандидата трудове, от което се вижда че 

той надхвърля необходимото.  

 



Група от 

показатели 

Показател Мин. 

точки 

Точки Забележка 

А 1. Дисертационен труд 

за присъждане на ОНС 

„доктор“ 

50 50  

В 4. Хабилитационен 

труд – научни 

публикации (не 

помалко от 10) в 

издания, които са 

реферирани и 

индексирани в 

световно известни бази 

данни с научна 

информация 

100 100 Справка -Декларация 

Г 7. Научна публикация в 

издания, които са 

реферирани и 

индексирани в 

световноизвестни бази 

данни с научна 

информация 

 80 Справка -Декларация 

8. Научна публикация в 

нереферирани 

списания с научно 

рецензиране или в 

редактирани 

колективни трудове 

 354,98 Справка -Декларация 

Общо Г 200 434,98  

Д 12. Цитирания или 

рецензии в научни 

издания, реферирани и 

индексирани в 

световноизвестни бази 

данни с научна 

информация или в 

монографии и 

колективни томове 

50 136 Справка -Декларация 

Ж 30. Хорариум на 

водени лекции за 

последните три години 

в български 

университети, 

30 586 Виж Служ. бележка 

Вх.No. 33/ 19.05.2022 



акредитирани от 

НАОА или в 

чуждестранни висши 

училища, създадени и 

функциониращи по 

законоустановения ред 

в съответната странаи 

по дисциплини от 

професионалното 

направление, в което е 

обявен конкурсът 

Считам,че представените приноси от автора ще съдействат за 

изграждане на умения и навици необходими на студентите за 

осъществявяне на проектно-конструкторска и експлоатационна дейност, 

след завършване на обучението им в ТУ. 

7. Критични бележки и препоръки 

  Представените материали за рецензиране са добре оформени и нямам 

същественни критични забележки към кандидата. 

Не е представена информация или разделителни протоколи от които 

да е видно дяловото участие на кандидата в отделните работи. 

 8. Лични впечатления и становище на рецензента 

Не познавам гл. асистент Стойков и нямам съвместни научни трудове 

и разработки с него. 

От рецензираните работи се вижда неговата многостранна и добра 

специализация по обявената специалност, както в научно-

изследователската работа, така и в преподаването на учебните дисциплини 

в катедрата.  

9. Заключение 

Въз основа на рецензирането на представените научни трудове и 

получените приноси предлагам, гл. ас., д-р, инж. Стойко Огнянов Стойков, 

да бъде избран на академичната длъжност „доцент ” в областта на висшето 

образование 5. „Технически науки”, професионално направление 5.5. 

„Транспорт, корабоплаване и авиация”, научна специалност „Динамика, 

балистика и управление на полета на летателни апарати”, за нуждите на 

катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“ на структурно 

звено факултет „Авиационен” на ВВВУ „Георги Бенковски” .  

 

 

Дата: 09.09.2022г.                                       Рецензент:   /П. Гецов/ 

гр. София 

  



 

 


