
С Т А Н О В И Щ Е

Относно: Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ за военнослужещ 
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“ за нуждите на катедра „Тактика, 
въоръжение и системи за сигурност в отбраната“ във Факултет „Авиационен“ на 
Висшето Военновъздушно Училище "Георги Бенковски “, обявен в Държавен вестник 
брой 56/ 19.07.2022 г. с единствен кандидат полк., доц. дтн Милен Атанасов Атанасов.

Изготвил становището: проф. дн инж. Георги Ставрев Сотиров - член на Научното 
жури, съгласно Заповед № РД -03-609 от 09.09.2022 г. на Началника на ВВВУ „Георги 
Бенковски“

Становището е изготвено в изпълнение на Заповед № № ОХ -  637 от 04.07.2022 
г. на Министъра на отбраната на Република България, решение по процедурата на 
Научното жури - Заповед № РД -03-609 от 09.09.2022 г. на Началника на ВВВУ „Г еорги 
Бенковски“ (Протокол №1/23.09.2022 г.) и съгласно изискванията на Закона за развитие 
на академичния състав в Р.България (ЗРАСРБ) и Правилник за устройството и 
дейността на Висшето Военно-въздушно Училище "Георги Бенковски".

В законовия двумесечен срок за участие в конкурса документи е подал един 
кандидат -  полк. доц. дтн инж. Милен Атанасов. Той е допуснат за участие в конкурса 
от специално назначена комисия със заповед № РД-03-616 от 14.09.2022 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 мини-мални национални изисквания и допусна доц. дтн инж. Милен 
Атанасов 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

Полк., доц. дтн Милен Атанасов Атанасов е роден на 02.12.1969 г. През 1993 г. 
завършва магистърския курс на ВВВУ „Георги Бенковски“ с квалификация “Военен 
инженер” по специалността “Експлоатация и ремонт на авиационното въоръжение и 
ракетна техника”. Заема академичната длъжност „Доцент” в катедра „Тактика, 
въоръжение и системи за сигурност в отбраната“ във Факултет „Авиационен“ на 
Висшето Военновъздушно Училище "Георги Бенковски“ през периода 2015 до сега, 
като от 2016 г е и Началник на катедрата.. Общият трудов стаж на кандидата по 
специалността „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“ е 
близо 30 години, като научно-изследователската му дейност включва бойно 
използване на авиационните средства за поразяване, теория на прицелването, 
математическо моделиране, точност на бомбопускането, навигация, а така също и 
обучение на курсанти, ръководство на дипломанти, разработване на лекции и 
упражнения, организиране на стажове на курсанти в тези области.

Притежава диплом за образователната и научна степен „доктор” по научна 
специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“,
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„Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“, издадена от 
Висшата атестационна комисия през 2001 г. Дисертационният труд е на тема 
„Възможности за решаване на задачата на прицелване при бомбопускане по ъглова 
скорост“. Той е изцяло в обхвата на обявения конкурс (Група А).

През 2018 г. защитава дисертация за научната степен „доктор на науките” по научна 
специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“ във 
факултет „Авиационен“ на Националния Военнен Университет „В.Левски“ гр. Велико 
Търново. Темата на дисертационния труд е „Точност на стрелбата и бомбопускането с 
използване на авиационен прицелен комплекс със следяща система“.

Доц. дтн инж. М.Атанасов е автор и съавтор 81 научни труда. За участие в конкурса 
за академичната длъжност „професор” кандидатът е представил 29 броя публикации, 
доклади и учебници които приемам за рецензиране.

2.Анализ на представените по конкурса материали

Представените от доц. дтн инж. М.Атанасов материали са изцяло по тематика на 
обявения конкурс и показват добри наукометрични показатели. За участие в конкурса 
той е представил 29 научни труда, разпределени в групи показатели В и Г както следва: 
група В -  монография Атанасов М., Математическо моделиране на бойното използване 
на авиационните средства за поразяване, ВВВУ „Георги Бенковски “, Плевен, 2022 г., 
стр. 168, ISBN 978-954-713-152-1 и в група Г - 23 публикации, от които две в издания, 
които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация 
и 21 публикации в нереферирани списания с научно рецензиране или в редактирани 
колективни томове. По показателите от група Д - общо 29 публикациите на кандидата са 
цитирани 42 пъти

Рецензентът приема, че приносите на кандидата са равностойни във всички 
публикации и представените материали потвърждават, че кандидатът има своето място 
или почерк в съвместните публикации.

Общият брой точки на кандида по показатели А, В, Г, Д и Е е 893.7 при 
определените 600 т. съгласно минималните изискванията за заемане на академичната 
длъжност „професор“ в ВВВУ „Георги Бенковски“ в научно направление 5 
„Технически науки“.

Прегледът на документите на доц. дтн инж. М.Атанасов показва, че са спазени 
процедурните и законовите изисквания, произтичащи от ЗРАСРБ (чл.24, ал.2, 3 и 5), 
Правилника към него (чл. 53) и Правилника за условията и реда за заемане на 
академични длъжности в ВВВУ „Георги Бенковски“.

З.Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата

Педагогическата дейност на кандидата стартира от избирането му за „Асистент“ 
в катедра „Тактика, въоръжение и системи за сигурност в отбраната“ през 2002 г. През 
годините той придобива висока педагогическа подготовка и натрупва значителен опит в 
организацията и управлението на учебния процес. Доц. М.Атанасов обича 
преподавателската работа.
Понастоящем като преподавател в катедра „Тактика, въоръжение и системи за 
сигурност в отбраната“ във Факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“ е 
разработил учебното съдържание и води занятия (лекции и упражнения) за магистри по 
учебните дисциплини „Авиационни прицелни системи“, „Системи за управление на 
авиационното въоръжение на учебно-боен самолет“, „Системи за управление на авиа
ционното въоръжение“, „Външна балистика на авиационните средства“, Теоретични
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основи на контрола и диагностиката“, „Теория на специали-зираните авиационни 
системи“, „Теория на оптикоелектронните следящи системи“ и „Бордни информаци
онни систем“. Ръководител е на 2 докторанти, успешно защитили образователна и 
научна степен “доктор” и на четирима дипломанти.

Годишната му учебна натовареност за учебната: 2020/2021 г. е 326 учебни часа 
(127 %), за 2021/2022 г. е 320 учебни часа (124 %) и за 2022/2023 е 292 учебни часа (113 
%) при норматив 258 учебни часа.

Научните си постижения кандидатът удачно пренася в педагогическата си 
дейност, като издига научното ниво на учебния процес и успешно води занятия с 
курсантите във ВВВУ „Георги Бенковски“. Автор и съавтор на 4 учебника - Стойков 
О., М. А. Атанасов, Авиационни прицелни системи -  Първа част, ВГЦ, Д. Митрополия, 
2009 г., стр. 448, ISBN 978-954-713-093-7, Стойков О., М. А. Атанасов, Проверка 
работата на авиационен прицел тип АСП, Д. Митрополия, 2011г., стр. 102, ISBN 978
954-713-103-3, С. О. Стойков, И. Д. Банкатев, М. А. Атанасов, Здравословни и 
безопасни условия на труд, НВУ „В. Левски“, факултет „Авиационен“, Д. Митрополия, 
2019, ISBN 978-954-713-125-5, М. А. Atanasov, Armament management system L-39ZA, 
G. Benkovski Bulgarian Air Force Academy, D. Mitropolia, 2020, ISBN 978-954-713-139-2.

Притежава висока компютърна грамотност. Ползва в дейността си английски и 
руски език, съответно на отлично ниво.

4.Оценка на научните резултати и приноси на кандидата

От анализа на представените за конкурса 29 броя научни труда (18 на английски 
език и 8 на български) и от документите на единствения кандидат в конкурса е видно, 
че доцент Атанасов е перспективен научен работник и преподавател, който е насочил 
усилията си в следните научни области: бойно използване на авиационните средства за 
поразяване, теория на прицелването, математическо моделиране, точност на бомбо- 
пускането и навигация.

В представената научна публикация монографичин труд, равностойна на 
хабилитационен труд - „Математическо моделиране на бойното използване на
авиационните средства за поразяване, ВВВУ „Георги Бенковски“, Плевен, 2022 г., стр. 
169, ISBN 978-954-713-152-1 кандидатът продължава своята научна дейност чрез 
разработването и внедряването на нови математически модели и алгоритми за бойно 
използване, даващи възможност, както за разширяване на кръга от решавани бойни 
задачи по отношение използване на различни групи от неуправляемите авиационни 
средства за поразяване и управляеми авиационни бомби.

Научните приноси в монографията са в областите на бойното използване, 
теорията на прицелване и математическото моделиране [В1]. :

- Синтезирана е структурна схема на система за бойно използване на 
авиационните средства за поразяване, на чиято основа е създаден математически модел 
на процеса на бойно използване на средствата за поразяване;

- Предложен е модел и алгоритъм на работа на система за бойно 
използване с разработен общ балистичен модел и алгоритъм за различни групи 
средства за поразяване, даващи възможност предварително да се определят оптимал
ните условия за бойно използване на конкретно авиационно средство за поразяване;

- Предложен е математически модел и алгоритъм за изчисляване на ъглите 
на прицелване, като се определят най-подходящите условия за бойно използване по 
въздушна и земна цел за постигане на максимална ефективност на средствата за 
поразяване, който се явява научно -  приложния принос в монографията е в областта на 
бойното използване.

3



Приноси извън хабилитационния труд.
Г олямата 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:

A) В областите на математическото моделиране и теорията на прицелване:
- Разработени са математически модели и алгорими за работа на авиационни 

бордови системи за доставяне на средства за гасени на пожари на подвижни морски 
платформи и трудно достъпни земни райони - труд [Г.7.1], за доставка на специални 
средства, който позволява намаляване на обема на съществуващия протокол за 
изпълнение от екипажа [Г.7.2].

- Предложени са математически модели и алгорими за работа на авиационен 
прицелен комплекс със следяща система чрез, който се определят възможните области 
за бойно използване при бомбопускане [Г.8.7] и точността на бомбопускане по 
подвижни цели [Г.8.8].

По-важните научни-приложни постижения на кандидата в класа обогатяване 
на съществуващи знания, които отбелязвам са:

Б) В областта на навигацията:
- Предложени са подходящи математически апарати и са определени: коорди

натите на въздухоплавателно средство по метода на въздушното изчисляване на 
пътната скорост [Г.8.4], точността на страничното ешелониране при полет по маршрут 
с комплексна навигационна система [Г.8.5] и точността на надлъжното ешелониране на 
полет по маршрут с комплексна навигационна система [Г.8.6].

B) В областта точност на бомбопускане:

- Предложени са подходящи математически апарати и са изчислени: 
принудителната вертикална скорост за изтласкване на авиационната бомбата, отделяща 
се от гредови държател с четири заключващи се механизма (МБД2-67У) [Г.8.11] и 
вертикалната скорост на отделяне на практическа авиационна бомба П-50-75 [Г.8.7].

Приложните приноси на кандидата основно са свързани с неговите научни 
изследвания и получените резултати в следнине научни области -  точност на 
бомбопускане, бойно използване, теория на прицелването:

- Определени са вероятностните характеристики на точността на изчисляване 
на координатите на целта при бомбопускане от хоризонтален полет [Г.8.1];

- Определени са областите от възможни условия на бомбопускане със 
самолети МиГ-21, L-39ZA за конкретни авиационни бомби [Г.8.3];

- С помощта на подходящи математически апарати и компютърна симулация е 
изчислено отклонението на авиационен артилерийски снаряд при различни условия на 
стрелбата [Г.8.14], изчислени са динамичните характеристики на системата за окачване 
на авиационната бомба [Г.8.16], изчислено е усилието на срязване на нитовото 
съединение с което се осигурява безопасност на експлоатацията и безопасност на 
екипажа на летателния апарат [Г.8.19].Определени са балистичните характеристики на 
авиационна бомба и точността на бомбопускане на типова авиационна прицелна 
система [Е.23.1] и безопасните условия на бомбопускане [Е.23.2].

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

Имайки предвид тяхната широка международна и национална публичност, и 
големия брой цитирания в чужбина, несъмнено тези приноси съответстват на високите 
изискванията за придобиване на академична длъжност „професор”.
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5. Критични бележки за представените трудове.

. Рецензентът няма критични бележка към представените материали по конкурса.
, Препоръчвам на кандидата в бъдеще по-активно участие в подготовката и 

представянето на получените научни и приложни приноси на различни научни форуми 
и в престижни издания.

6. Лични впечатления от кандидата в конкурса

Познанството ми с доц. дтн М. Атанасов датира от времето, когато беше 
докторант във Военно-научно техническия институт на Министерството на отбраната, 
където беше зачислен за редовен докторант. От съвместната ни дейност и 
представените материали за участие в конкурса добих представа, че той е добре 
подготвен и е отговорен учен, със сериозно присъствие в научния живот на колегията, 
работеща в областта на системите и средствата авиационно въоръжение.

Отбелязвам, че кандидатът в конкурса няма доказано по законоустановен ред 
плагиатство в научните трудове (Чл.24. ал.5 от ЗРАСРБ).

Нямам общи публикации с дтн М. Атанасов и не съм свързано с него лице по 
смисъла на параграф 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ.

7. Заключение

Въз основа на горните констатации за кандидат в конкурса за „професор” 
считам, че представените от полк. доц. дтн инж. Милен Атанасов материали напълно 
отговарят и надвишават препоръчителните изисквания на ЗРАСРБ и Правилниците за 
неговото приложение за заемане на академичната длъжност „професор”.

Давам изцяло положителна оценка на научно-изследователската и педагогическа 
дейност на кандидата, която е на високо професионално ниво. Считам, че той като 
водещ изследовател и педагог в областта на бордовите системи и средства авиационно 
въоръжение ще допринесе за развитието и израстването на катедра „Тактика, 
въоръжение и системи за сигурност в отбраната“ на ВВВУ „Г еорги Бенковски“.

С пълна убеденост препоръчвам на уважаемото Научно жури да предложи на 
Факултетния съвет на ВВВУ „Г еорги Бенковски“ полк. доц. дтн инж. Милен Атанасов 
да заеме академичната длъжност „професор” 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“..

12.10.2022 г.

Изготвил становището:...........................

/Проф. дтн Г.Сотиров/
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