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    1.Общи положения и биографични данни 
   Полк. доц. Атанасов е роден на 12.12.69г. Завършил е висшето 
си образование в ВВВУ „ Г.Бенковски“ през 1993г.с квалификация 
„Военен инженер“ специалност „Експлоатациа и ремонт на 
авиационното въоръжение и ракетна техника“.    От 2001г. до сега 
е  във ВВВУ „ Г.Бенковски“ и последователно преминава 
длъжностите от преподавател до доцент и Началник катедра 
„Тактика, въоръжение и системи за сигурност в отбраната“. От 
1998 до 2001г. е редовен докторант в ВА „Г.С.Раковски“ПИО 
гр.София и успешно защитава дисертация за научно 
образователната степен «доктор» на тема „Възможности за 
решаване на задачата на прицелване при бомбопускане по ъглова 
скорост“ , а през 2018г.    защищава дисертация за научната степен 
„доктор на техническите науки“ на тема „Точност на стрелбата и 
бомбопускането с използване на авиационен прицелен 
комплекссъс следяща система“.  



   Има професионална квалификация “Магистър по национална 
сигурност” по специалност „Сигурност във въздухоплаването“, 
която получава през 2021г. във ВА „Георги Стойков Раковски“, гр. 
София. 
      Настоящият конкурс е обявен в съответствие с „Правилника за 
условията и реда зазаемане на академични длъжности в МО и 
обнародван 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“Г.Бенковски“. 
2. Общо описание напредставените материали 
    Кандидатът е представил: 
-монография „Математическо моделиране на бойното използване 
на авиационните средства за поразяване „;  
-23 научни трудове; 
-4 учебника. 
   От представените 28 научни трудове 3 са публикувани в 
рецензирани списания, а 20 в сборници на международни научни 
конференции. Тринадесет са самостоятелни, а в 8 от тях авторът е 
на първо място. 
3. Обща характеристика на научно-изследователската и научно-
приложната дейност на кандидата 
  Кандидатът е защитил успешно 2 дисертации и има степени 
доктор и доктор на науките. Има общо 81 научни публикации, 
две монографии и e разработил 4 учебника, 4 приложни 
разработки и 1проект.  
  Работите на доц. Атанасов са в областта на „Авиационното 
въоръжение и ракетната техника“ и е разработил модели с 
различна степен на подробност и провел изследвания за 
определяне и подобряване на точността на стрелбата и 



бомбопускането. Изведени са уравнения описващи авиационните 
прицелни системи и са представени резултати и предложени 
обосновани препоръки за повишаване на ефективността и 
надеждността на авиационното въоръжение. 
   Като отчитам представените за рецензиране материали, общото 
ми мнение за научно-изследователската дейност на кандидата е 
изцяло  положително. 
4. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата 
  В педагогическата си дейност кандидата е преминал от 
преподавател до доцент и има повече 21  години педагогически 
стаж, което показва че е изграден и опитен педагог, преподавател 
и ръководител. Хорариума на водените от него занятия за 
последните три години е 1066 часа при изискуем 258 за година. 
 Преподава основни дисциплини от учебния план на 
специалност „Експлоатациа и ремонт на авиационното 
въоръжение и ракетна техника“:Авиационни прицелни системи; 
Системи за управление на авиационното въоръжение на учебно-
боен самолет; Системи за управление на  авиационното 
въоръжение; Външна балистика на авиационните средства; 
Теоретични основи на контрола и диагностиката; Теория на 
специализираните авиационни системи; Теория на 
оптикоелектронните следящи системи. 
  Ръководител е на двама докторанти и четирима дипломанти, 
които са успешно защитили . 
 Издадените четири учебника  и учебни програми съответстват 
на изискванията към авиоинженерите с експлотационна 
насоченост и  са основополагащи при тяхното обучение. Считам, 
че представените учебници съдействат за изграждане на умения 
и навици необходими на курсантите за осъществявяне на 
проектно-конструкторска и експлоатационна дейност, след 



завършване на обучението им в ВВВУ. Учебните дисциплини и 
хорариума от учебни часове показва, че доц.Атанасов е утвърден 
преподавател в областта на авиационното образование.  
5. Основни научни и научно-приложни приноси 

Оригиналните научни приноси на автора са в следните области: 
- бойно използване на авиационните средства за поразяване; 

- теория на прицелването; 
- математическо моделиране; 
- точност на бомбопускането; 
- навигация. 
- 5.1 Научни приноси: 
- Съставени са структурни схеми, модели и алгоритми на системите 

за бойно използване на авиационните средства за прицелване и  
поразяване  [B1] ; 

- Разработени са балистични модели и алгоритми за различни групи 
средства за поразяване и са определени оптималните условия за 
конкретни случаи [B1]; 

- Изчислени  са ъглите на прицелване и са определени оптималните 
условия за бойно използване на системите по въздушна и земна цел 
[B1, Г.8.8.];  

- - Разработени са математически апарат и алгоритми на авиационна 
бордна система за гасене на пожари на подвижни морски платформи 
и трудно достъпни земни райони  и доставка на специални средства 
[Г.7.1,Г.7.2.]; 

- Разработен е модел и е създаден алгоритъм на процеса на 
прицелване с авиационен прицелен комплекс със следяща система 
чрез, който се извършат изследвания за определяне на точността на 
бомбопускане по подвижни цели и са определени възможните 
области за бойно използване при бомбопускане [Г.8.7,Г.8.8,]. 

5.2.Научно – приложни приноси: 
- Определено е оптималното средство за поразяване на базата на  

математически модел в зависимост от условията на бойно 
използване [B1]; 

- Определена е зависимостта на грешката на параметъра на 
прицелване по далечина при бомбопускане в зависимост от 
грешките на източниците на полетна информация [Г.8.2]; 



- Изчислена e точността на координатите на въздухоплавателно 
средство отчитайки пътната скорост на самолета [Г.8.4]; 

- определена е точността на страничното и надлъжното ешелониране 
при полет по маршрут с комплексна навигационна система [Г.8.5 
Г.8.6.]; 

- Чрез математическо моделиране на процеса на прицелване са 
изчислени точността на бомбопускане от хоризонтален полет по 
подвижна цел, принудителната вертикална скорост за изтласкване 
на авиационната бомбата отделяща се от гредови държател с четири 
заключващи се механизма (МБД2-67У), изчисляване на скоростта на 
целта чрез ъгловата скорост на следене на целта, необходимите ъгли 
на стрелба и бомбопускане с неуправляеми авиационни бомби, 
[Г.8.9, Г.8.11, Г.8.13.Г8.15,Г8.12]; 

- Създадена е методика за определяне на коефициента на челно 
съпротивление на авиационно средство за гасене на пожари  
[Г.8.20]; 

- Създаден е общ алгоритъм за бойно използване в авиационните 
бойни комплекси позволяващ съкращаването на вземане на решение 
от летеца [Г.8.21]. 

5.3. Приложни приноси: 
- Предложено е с аналитични методи да се определят вероятностните 

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

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

- Разработен е математически апарат и е определена работната област 
на базата на две далекомерни радионавигационни системи от вида 
DME, като се изчислява нейната площ, [Г.8.10]; 

- Чрез компютърно моделиране и компютърна симулация се 
изчисляват        динамичните характеристики на системата за 
окачване на авиационната бомба [Г.8.16] и отклонението на 
авиационен артилерийски снаряд при различни условия на стрелбата 
[Г.8.14]; 



- Разработен е стенд за изпитания на окачващата система на 
авиационната бомба за определяне якостните характеристики на 
материала, за осигуряване на безопасното окачване на средство за 
поразяване по време на полет [Г.8.17, Г.8.19];  

- Разработени са програмни продукти за определяне на балистичните 
характеристики на авиационна бомба, безопасни условия на 
бомбопускане и определяне на точността на  бомбопускане на 
типова авиационна прицелна система [Е.23.1]; 

- Изяснени са особеностите при придобиването на висше образование 
по две специалности, като са дадени съответните препоръки, 
обвързващи обучението с професионалната реализация [Г.8.18].  

 

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 вече  съществуващи научни 
проблеми и създаване на теории и методи за изследване и 
получаване на потвърдителни факти и данни. Трудовете му са 
оригинални и приносите са значими в областта на експлотацията, 
надеждността,  управлението и преподаването на авиационното 
въоръжение.  
 Доц.Атанасов е известен сред академичните среди като добър 
специалист с отлична теоретична подготовка и сериозен 
практически опит, което е от голямо значение при работата му 
като учен, преподавател и ръководител.  
  От представената в документите декларация (табл.1) се вижда, 
че кандидата отговаря на изискванията ЗРАСЗБ и съответните 
правилници и получените от него резултати значително 
надхвърлят необходимото за професор (997,3 при изискуеми 600). 
 

7. Критични бележки и препоръки 



   Като критична бележка може да се отбележи сравнително 
слабото участие на кандидата с публикации в импактни 
български и чуждестранни списания. 
  Не е представена информация или разделителни протоколи от 
които да е видно дяловото участие на кандидата в отделните 
работи. 
8. Лични впечатления и становищенарецензента 
  Познавам доц. Атанасов и считам, че предложените от него 
работи за рецензиране показват многостранна и много-добра 
подготовка и специализация по обявената специалност в научно-
изследователската дейност и при преподаването на учебните 
дисциплини в катедрата. Нямам съвместни научни трудове и 
разработки с кандидата. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
    Въз основа на рецензирането на представените научни трудове 
и получените приноси намирам за основателно да предложа 
полк.доц.д.н,инж. Милен Атанасов Атанасов, да бъде избран на . 
длъжност „професор” в професионалното направление 
5.5.Транспорт, корабоплаване и авиация по научна специалност 
 „ Динамика, балистика и управление на летателни апарати“ 
за нуждите на катедра  „ Тактика, въоръжение и системи за 
сигурност в отбраната“ на факултет „Авиационен“ във ВВВУ 
„Г.Бенковски“  
 
 
Дата: 07.10.2022г.     
                                                              Рецензент: 
 
                                                                  / П.Гецов/ 
 


