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ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ 

„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” 
гр. Долна Митрополия , ул. „Св.св.Кирил и Методий” № 1, п.к. 5855  

тел. 65701, rector@af-acad.bg 

С Т А Н О В И Щ Е  

от 

полк. доц. д. н. инж. Милен Атанасов Атанасов доцент в професионално направление 

5.1 „Машинно инженерство” по научна специалност „Динамика, балистика и 

управление на полета на летателни апарати” във Висше военновъздушно училище 

„Георги Бенковски“ гр. Долна Митрополия 

на научните трудове, представени по конкурса за заемане на академична длъжност 

„Доцент“ по обявен конкурс със Заповед на Началник ВВВУ „Георги Бенковски” гр. 

Долна Митрополия, № РД-03-304 от 09.05.2022 г и обнародван в Държавен вестник № 

39 /27.05.2022 г. 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 летателни апарати”  

 

на кандидата д-р инж. Стойко Огнянов Стойков, главен асистент в катедра „Тактика, 

въоръжение и системи за сигурност в отбраната ” 

 

Долна Митрополия  
2022
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1. Обща характеристика на научно-нзследователската, научно- 

приложиата и педагогическата дейност на кандидата 

Главен асистент д-р инж. Стойко Огнянов Стойков е завършил ОКС „магистър” 

в Национален военен университет „Васил Левски” по специалностите „Авиационно 

въоръжение“ и „Индустриален мениджмънт“. Също така е завършил ОКС „магистър” 

по специалност „Международни икономически отношения“ в Стопанска академия 

„Димитър А. Ценов“. 

Гл. ас. д-р инж. Стойков е придобил научна и образователна степен „Доктор“ 

през 2016 г. в област 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”, като защитава 

дисертационан труд на тема „Влияние на техническото разсейване върху точността 

на бомбопускане“. 

Кандидатът в конкурса заема последователно академичните длъжности 

асистент и главен асистент в НВУ „Васил Левски“ и ВВВУ „Георги Бенковски” до 

настоящия момент. 

За участие в конкурса гл. ас. д-р инж. Стойков е представил: 

- 26 научни доклада с общ обем от 120 стр., от които 2 публикации са в Web of 

Science, 2 публикации са публикувани и изнесени в научни форуми в чужбина. От 

посочените научни доклади 16 са самостоятелни и 10 са в съавторство; 

- монографичен труд „Влияние на принудителното отделяне на авиационните 

бомби върху техническото разсейване“ в обем на 143 стр.; 

- публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане 

на образователна и научна степен „доктор“, „Техническо разсейване на авиационните 

бомби“ в обем на 161 стр.; 

Публикации В8.4, В8.5, В8.6, В8.7, В8.9, В8.10 и В8.23 са в съавторство с 

кандидата поради, което не се рецензират от мен. 

Не са ми известни факти, които да поставят под съмнение автентичността на 

трудовете и приносът й към тях. 

2. Оценка на педагогическата дейност на кандидата 

Като главен асистент Стойко Огнянов Стойков води лекции и практически 

занятия с курсантите и студентите по дисциплините „Теория на специализираните 
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авиационни системи ”, „Електромеханични установки ”, „Теория на механизмите на 

авиационните роботехнически системи”, „Теоретични основи на контрола и 

диагностиката“, „Бордни информационни системи”, и др. 

Постигнатите от него резултати в научноизследователската работа успешно 

прилага в педагогическата си дейност. 

3. Основни научни резултати и приноси 

Считам, че научните, научно-приложните и приложни приноси на трудовете на 

кандидата изложени в авторската справка би следвало да се класифицират така: 

Научни приноси: 

- Разработен е математически апарат за определяне на техническото 

разсейване и влиянието на принудителното отделяне на неуправляемите бомби върху 

точността на бомбопускане. 

- Предложен е приблизителен метод за оценяване на точността на 

бомбопускане на нови методи решаващи задачата на прицелване спрямо 

съществуващите такива. 

- Предложен е метод за изчисляване на коефициента на челно съпротивление 

и коефициента на подемната сила на тяло чрез неговите геометрични размери. 

- Предложена е структурна схема на прицелна система - динамична система, 

нелинейна и нестационарна, чиито параметри е необходимо да се оптимизират. 

Предложеният метод за изследване на процеса на прицелване позволява да се 

определят точността на решаване на задачата на прицелване и точността на 

попаденията при бомбопускане с неуправляеми авиационни бомби. 

Научно-приложни приноси: 

- Предложен е математически модел за изчисляване на газодинамичните 

параметри на пиротехническа система, като е определена изтласкващата сила за 

системи с един и два тласкача. 

- Създаден е математически модел на движение на практическа авиационна 

бомба. 

- Създаден е математически модел на процеса на прицелване, включващ 

модели на самолета, прицелната система, бомбата източниците на информация. 

- Чрез математическо моделиране на процеса на прицелване са определени 

областите от възможни начални височини, скорости и ъгли на пикиране, при които 
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се решава задачата на прицелване за методите индикация точката на падане и 

индикация момента на пускане използвани в съществуващите прицелни системи. 

- На основата на направения анализ на същината на техническото разсейване 

се предлага чрез аналитичен или експериментален метод да се изчисляват 

балистичните характеристики на неуправляемите бомби, използвани в балистичните 

алгоритми на авиационните прицелни системи с отчитане влиянието на 

аеродинамичната интерференция от самолета. 

- 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. 

Приложни приноси: 

- Предложена е формула за интерполация изчисляваща относа и времето за 

падане на бомбата за условия на бомбопускане липсващи в балистичните таблици. 

- Предложена е аналитична формула за изчисляването на коефициента на челно 

съпротивление на авиационна бомба в зависимост от нейните геометрични размери. 

- На основата на приета комплексна характеристика на ефективността 

(показателя на бойния потенциал – съотношението на броя поразени цели към 

загубите на двата типа самолети (МиГ-31 и F -14) е извършен сравнителен анализ на 

бойните възможности на двата типа самолети. 

- Определени са вероятностните характеристики 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. 

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

различни маси, за определени стойности на вертикалното претоварване на самолета 

при бомбопускане се изчислява вертикалната начална скорост на бомбите. 

- За зададени параметри на зоната на смутения поток и на началната вертикална 

скорост на бомбата са определени частните грешки предизвикани от изменението на 

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

Аналитично е определена пълната грешка на техническото разсейване 

представляваща сума от частни грешки. 
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4.Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката 

Предложените приноси отчитат основните постижения в работата на кандидата. 

В значителна част те представляват нови научните знания и като такива 

представляват интерес в областта на техническата наука. 

На основа личните ми впечатления от гл. ас. д-р инж. Стойко Огнянов Стойков, 

считам, че той е високо подготвен преподавател и учен с верен усет към новостите в 

науката и много добро отношение към обучаемите. 

Считам, че не съществува съмнение относно авторството на предоставената 

научна продукция. 

5.Критични бележки за представените трудове 

С представените по конкурса трудове, гл. ас. д-р инж. Стойко Огнянов Стойков 

показва, че е завършен учен. Препоръчвам на гл. ас. д-р инж. Стойков да повиши 

издателската си дейност особено в международни форуми и такива в чужбина. Освен 

това, считам, че следва по-активно да представи трудовете си в интернет 

пространството. По този начин ще може да разшири значително контактите си в 

научните среди и евентуално да участва в международни екипи и проекти. 

5. Заключение 

Приложените материали за участие в конкурса за заемане на академична 

длъжност „доцент” от кандидата гл. ас. д-р инж. Стойко Огнянов Стойков отговарят 

на изискванията посочени в Закона за развитие на академичния състав на Република 

България, правилника за неговото прилагане и вътрешната нормативна уредба на 

Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ гр. Долна Митрополия. 

Като следствието от написаното по горе, предлагам на членовете на научното 

жури да подкрепим кандидатурата на гл. ас. д-р инж. Стойков за доцент. 

6. Оценка на кандидата 

Предлагам гл. ас. д-р инж. Стойко Огнянов Стойков да бъде избран за заемане 

на академичната длъжност „Доцент“ 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 летателни 

апарати”. 

12.09.2022 г. полк.   доц. д.н. инж.                                       Милен Атанасов 

Д. Митрополия 


