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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

от професор, д.т.н., инж. Христо Иванов Христов, 

за директор на дирекция „Развитие на въоръжението, техниката, тиловите 

имущества и материали“ 

Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, 

1592 София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2, тел. +359 2 92 21851 

 

относно конкурс за заемане на академична длъжност 

“ДОЦЕНТ” 

по научна специалност „Динамика, балистика и управление полета на 

летателни апарати“, 

професионално направление 5.5. “Транспорт, корабоплаване и авиация”, 

област на висшето образование 5. “Технически науки” 

 

с кандидат – д-р инж. Стойко Огнянов Стойков, главен асистент  

в катедра „Тактика, въоръжение и системи за сигурност в отбраната”,  

факултет „Авиационен” на ВВВУ „Г. Бенковски” 

 

1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

На основание заповед на Министъра на отбраната на Република България 

№ ОХ – 926/19.11.2018 г. и обява в Държавен вестник бр. 39 от 27.05.2022 г. по 

обявения от ВВВУ „Г. Бенковски“ конкурс за заемане на академична длъжност 

„Доцент” в област на висшето образование 5. „Технически науки”, 

професионално направление 5.5. “Транспорт, корабоплаване и авиация” и научна 

специалност „Динамика, балистика и управление полета на летателни апарати“, 

за нуждите на катедра „Тактика, въоръжение и системи за сигурност в отбраната” 

при факултет „Авиационен” на ВВВУ „Г. Бенковски” са постъпили документите 

на един кандидат – д-р инж. Стойко Огнянов Стойков, главен асистент в катедра 

„Тактика, въоръжение и системи за сигурност в отбраната”, факултет 

„Авиационен” на ВВВУ „Г. Бенковски”. 
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Към заявлението за участие в конкурса д-р Стойков прилага следните 

документи: Творческа автобиография; Заверено копие на дипломата за 

образователна и научна степен „Доктор“; Списък на публикации; Справка за 

изпълнение на минималните национални изисквания за академичната длъжност 

„Доцент“; Медицинско свидетелство за работа; Документ за трудов стаж; 

Монографичен труд „Влияние на принудителното отделяне на авиационните 

бомби върху техническото разсейване“; Научни публикации; Кратки резюмета 

на научните трудове и публикации на български и английски език; Справка за 

научните и научно приложни приноси. 

Общият брой трудове, с които кандидатът участва в конкурса е 28, 28 от 

тях предложени за рецензиране, които могат да се класифицират, както следва: 

1.1. 5 бр. – дисертация, автореферат и трудове свързани с нея за получаване 

на образователна и научна степен „доктор”, не предложени за рецензиране, 

и предложени за рецензиране: 

1.2. 1 бр. монография, автор; 

1.3. 1 бр. книга на база защитен дисертационен труд, автор; 

1.4. 6 бр. научни статии на международни научни форуми, в 2 автор; 

1.5. 20 бр. научни доклади, в 14 автор. 

От предложените за рецензиране 28 научни труда, приемам за 

рецензиране 28, като считам, че те съдържат научни, научно-приложни и 

приложни приноси. 

2. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА, 

ПРИЛОЖНАТА И ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТИ НА 

КАНДИДАТА 

Д-р инж. Стойко Стойков е главен асистент в катедра „Тактика, 

въоръжение и системи за сигурност в отбраната”, факултет „Авиационен” на 

ВВВУ „Г. Бенковски”. 

Завършил е: 2005 г. Технически университет – София“ с образователно - 

квалификационна степен (ОКС) „Бакалавър“, специалност „Машиностроене и 

уредостроене“, професионална квалификация машинен инженер през 2005 г.; 
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2012 г. Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ с ОКС „Магистър“, 

специалност “Международни икономически отношения“, магистърска програма 

„Международен бизнес и мениджмънт, професионална квалификация – 

„Магистър по икономика“; 2014 г. НВУ „В. Левски“ с ОКС „Магистър“, 

специалност :“Авиационно въоръжение“, професионална квалификация – 

„Магистър – инженер“; 2015 г. НВУ „В. Левски“ с ОКС „Магистър“, 

специалност :“Индустриален мениджмънт“, професионална квалификация – 

„Магистър – инженер“. 

През 2016 г. защитава дисертационен труд за образователна и научна 

степен „Доктор“ на тема „Влияние на техническото разсейване върху точността 

на бомбопускане”, по научна специалност „Динамика, балистика и управление 

полета на летателни апарати“ в област на висшето образование 5. „Технически 

науки“, професионално направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“ 

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

навигационна подготовка“. 

Преминал е следните курсове за обучение и квалификация: 2014 г. в НВУ 

„В. Левски“, специализирано обучение по английски език за преподаватели – 

граждански лица ниво В1+ и В2; 2014 г. в НВУ „В. Левски“, Методика на 

академичното преподаване, Научно – изследователска дейност; в 2018 г. НВУ 

„В. Левски“, Практико – приложен курс в областта на трансфер на технологии и 

знания, Студия и монография и Управление на интелектуална собственост; 2018 

г. в НВУ „В. Левски“, Курс „Английски език I ниво”; 2022 г. CATIA V5 за 

машинни инженери. 

2.1. Научноизследователската дейност на кандидата е в следните 

направления на научна специалност „Динамика, балистика и управление полета 

на летателни апарати“: 

2.1.1. Изследване на точността на бомбопускане; 

2.1.2. Изследване на грешката на решаване на задачата на прицелване; 

2.1.3. Изследване на грешката на техническото разсейване. 

2.2. Приложната дейност на кандидата е свързана с участие в следните 

изследвания на ВВВУ: 



 4 

2.2.1. Методика за провеждане на експеримент, определящ вертикалната 

скорост на учебна авиационна бомба П-50-75, принудително отделяща се от 

гредови държател МБД2-67У. 

2.2.2. Експериментално определяне на вертикалната скорост на 

практическа авиационна бомба П-50-75, принудително отделяща се от гредови 

държател МБД2-67У. 

2.3. Педагогическата дейност на д-р Стойков обхваща следните учебни 

дисциплини в тематиката на катедра „Тактика, въоръжение и системи за 

сигурност в отбраната”: 

2.3.1. Електромеханични установки - I част; 

2.3.2. Техническо документиране; 

2.3.3. Теория на специализираните авиационни системи II част; 

2.3.4. Електромеханични установки - II част; 

2.3.5. Теория на механизмите на авиационните роботехнически системи; 

2.3.6. Теоретични основи на контрола и диагностиката; 

2.3.7. Космос и сигурност; 

2.3.8. Авиационни прицелни системи; 

2.3.9. Бойно използване и бойна ефективност на авиационното 

въоръжение; 

2.3.10. Авиационна вътрешна балистика; 

2.3.11. Стаж по гражданската специалност; 

2.3.12. Аеродинамика; 

2.3.13. Бордни информационни системи; 

2.3.14. Здравословни и безопасни условия на труд; 

2.3.15. Учебна практика и стаж. 

като аудиторната заетост на кандидата за учебните години е както следва, за 

последните три учебни години натовареността е общо 1888,8 часа, като за 

учебната 2019/2020 г. е 673 часа, за учебната 2020/2021 г. е 629,8 часа, за 

учебната 2021/2022 г. е 586 часа. 

От анализа на научната, научноизследователската, приложната и 

педагогическата дейности може да се направи заключение, че кандидатът е 
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работил и продължава да работи активно в областта на динамиката, балистиката 

и управлението полета на авиационното въоръжение, в частност в изследвания 

по точността на бомбопускане; грешката на решаване на задачата на прицелване, 

грешката на техническото разсейване. За развитието му като специалист могат 

да бъдат посочени приоритетно научноизследователската и педагогическата 

дейности. 

Считам, че представената ми за рецензиране научна и 

научноизследователска продукция, педагогическа дейност и приложна 

дейност на кандидата са пряко свързани с обявената научна специалност на 

конкурса. 

3. ОЦЕНКА НА СПЕЦИАЛНАТА ПОДГОТОВКА И ДЕЙНОСТ НА 

КАНДИДАТА 

Д-р Стойков представя 28 научни трудове, 28 от тях предлага за 

рецензиране, в т.ч. 1 авторска монография, 1 книга на база защитен 

дисертационен труд, 6 бр. научни статии на международни научни форуми, 20 

бр. статии и доклади. 

Приетите за рецензиране 28 научни трудове дават ясна представа за 

добрата подготовка и активната научноизследователска и педагогическа 

дейности на кандидата в областта на обявената специалност и го характеризират, 

като добър научен работник и преподавател. 

От рецензираните от мен 28 бр. трудове и научни публикации, кандидатът 

е автор в 18 бр., съавтор в 10 бр., от които в 9 бр. е на първо място, в 1 на второ. 

Кандидатът е участвал в изследователска и експериментална дейност на 

ВВВУ „Г. Бенковски“ по функционирането на системите на авиационното 

въоръжение. 

Ползва английски и руски езици. 

Тази кратка статистика, както и данните по т.2 ми позволяват да 

оценя, че д-р Стойков има необходимия научноизследователски стаж, 

аудиторна заетост, изграден методически опит, както и добра специална 

подготовка. 
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4. ОСНОВНИ НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ И ПРИНОСИ 

Оценявам, че кандидатът има добра специална и методическа подготовка, 

за което свидетелстват публикациите му. 

В монографията, С. Стойков, Влияние на принудителното отделяне на 

авиационните бомби върху техническото разсейване. ВВВУ „Г.Бенковски“, 

2022, 143 с., УДК 623.4, ISBN 978-954-713-112-5, са изложени основните въпроси 

свързани с точността на бомбопускане, влиянието на принудителното отделяне 

на авиационните бомби върху тяхното разсейване. Извършен е анализ на 

методите на принудителното отделяне, като е изчислена пълната грешка на 

техническото разсейване при свободно и принудително отделяне на 

авиационните бомби. Определена е принудителната вертикална начална скорост 

по различни методи и вероятностните характеристики на техническото 

разсейване с и без принудително отделяне на авиационна бомба [1]. 

В книгата С. Стойков, Техническо разсейване на авиационните бомби, 

НВУ "В.Левски”, факултет „Авиационен“, 2019, 161 с., ISBN 978-954-713-133-0 

е изследвано влиянието на техническото разсейване върху точността на 

бомбопускане, като част от общото разсейване (съотношение между прицелното 

и техническото разсейване). Посочват се някои от причините за техническото 

разсейване, като проблемът засяга два аспекта: безопасността на отделянето и 

точността на бомбопускането. Безопасното отделяне предвижда такова 

движение на бомбите (товарите), не позволяващо сблъскване със самолета, 

държателите и окачените на тях товари, като принудителното пускане на 

авиационните бомби, освен повишаващо безопасността, и намалява 

техническото разсейване на бомбите [6.1]. 

Представените за участие в конкурса научни трудове се отличават със 

следните научни, научноприложни и приложни приноси, които могат да се 

отнесат към обогатяване и доразвиване на науката и прилагане на 

интердисциплинарен подход към проблематиката на научна специалност 

„Динамика, балистика и управление полета на летателни апарати“, касаеща в 

случая функционирането на авиационното въоръжение - решаване на задачата на 
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прицелване, точността на бомбопускане и изследване на грешката на 

техническото разсейване, както следва: 

4.1. Научни приноси 

4.1.1. Метод за изследване процеса на прицелване със структурна схема на 

динамична, нелинейна и нестационарна прицелна система, за определяне 

точността на решаване на задачата на прицелване и точността на попаденията 

при бомбопускане с неуправляеми авиационни бомби [8.17]. 

4.1.2. Метод за определяне на коефициента на челно съпротивление и 

коефициента на подемната сила на тяло чрез неговите геометрични размери, 

верифициран експериментално в аеродинамична тръба [7.1]. 

4.1.3. Математически модел на процеса на прицелване, включващ 

различни модели на самолети, прицелна система, бомба и допълнителна база 

данни, като моделът е използван за изследване точността на бомбопускане и 

влиянието на ъгъла на атака на бомбата при наличие на смутена зона около 

самолета [8.7]. 

4.2. Научноприложни приноси 

4.2.1. Модифициран газодинамичен метод за пиротехническа система и 

гредови държател за определяне на принудителната вертикална начална скорост 

на практическа авиационна бомба [1]. 

4.2.2. Математически модел за изчисляване на газодинамичните параметри 

на пиротехническа система за определяне изтласкващата сила за системи с един 

и два тласкача [1]. 

4.2.3. Приблизителен метод за сравняване точността на бомбопускане при 

нови методи, решаващи задачата на прицелване спрямо съществуващите такива 

[7.2].  

4.2.4. Вероятностни характеристики на грешките на решаване на задачата 

на прицелване, пълната грешка и на техническото разсейване, с и без 

принудително отделяне на практическа авиационна бомба [1, 6.1, 8.13, 8.14]. 

4.2.5. Резултати по изследване намаляването на техническото разсейване 

при хоризонтален полет и при пикиране, при принудителното вертикално 

отделяне на авиационна практична бомба [1, 6.1, 8.13, 8.14]. 
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4.2.6. Интерполационна формула за определяне относа и времето за падане 

на бомбата в условия на бомбопускане, извън рамките на балистичните таблици 

[8.1]. 

4.2.7. Сравнителен анализ на бойните възможности на МиГ-31 и F-14, на 

основата на съотношението на броя поразени цели към загубите на двата типа 

самолети, като комплексна характеристика на ефективността [8.2]. 

4.2.8. Верифициран математически модел за движение на практическа 

авиационна бомба и определяне относа на бомбата при бомбопускане от 

хоризонтален полет и пикиране [8.6]. 

4.2.9. Аналитична формула за изчисляването на коефициента на челно 

съпротивление на авиационна бомба в зависимост от нейните геометрични 

размери, верифицирана чрез обдухване на модел на бомбата в аеродинамична 

тръба [8.15, 8.20]. 

4.2.10. Резултати за областите от възможни начални височини, скорости и 

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

индикация точката на падане и индикация момента на пускане използвани в 

съществуващите прицелни системи, чрез математическо моделиране процеса на 

прицелване [8.9, 8.14] 

4.2.11. Метод за определяне балистичните характеристики на 

неуправляемите бомби с отчитане влиянието на аеродинамичната 

интерференция от самолета, насочен към намаляване грешката на техническото 

разсейване и повишаване точността на бомбопускането [8.14, 8.19, 8.20]. 

4.2.11. Аналитично определяне пълната грешка на техническото 

разсейване, представляваща сума от частни грешки, предизвикани от 

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

ъгъла на пикиране за зададени параметри на зоната на смутения поток и на 

началната вертикална скорост на бомбата [8.3, 8.20]. 

4.2.13. Аналитично определяне грешката на техническото разсейване за 

типов самолет изтребител-бомбардировач, при свободно пускане на учебна 

авиационна бомба от хоризонтален полет, предвид границата на зоната на 

смутения поток, реалните и изчислени координати на бомбата, частните грешки, 
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влизащи в пълната грешка на техническото разсейване - частната грешка на 

пътната скорост е с положителен знак, останалите три имат отрицателен знак и 

по този начин се получава компенсиране на частните грешки и се намалява 

пълната грешка на техническото разсейване [8.4, 8.14, 8.19]. 

4.3. Приложни приноси 

4.3.1. Определен дела на втория начален момент на техническото 

разсейване при принудително отделяне на практическа авиационна бомба 

спрямо втория начален момент на пълната грешка при бомбопускане от 

хоризонтален полет и пикиране [1, 6.1, 8.13, 8.14]. 

4.3.2. Определени 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 [8.12]. 

4.3.3. Определена принудителната вертикална начална скорост на 

авиационна бомба, функция на изтласкващата сила [1]. 

4.3.4. Резултати от определянето относа на бомбата при бомбопускане от 

хоризонтален полет и пикиране по верифициран чрез балистичните таблици 

математически модел на движение на практическа авиационна бомба [8.6]. 

4.3.5. Резултати от изследване 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 [8.12]. 

4.3.6. Резултати от определяне вероятностните характеристики на 

грешката на бомбопускане (средно квадратично отклонение и математическо 

очакване) от хоризонтален полет и пикиране, за скорости и височини, използвани 

при съществуващите методи за решаване на задачата на прицелване в 

авиационните прицелни системи. [8.8]. 

4.3.7. Резултати от определянето вертикалната начална скорост като 

функция от нормалното претоварване за два различни пиропатрона и 

зависимостите на вертикалната начална скорост от масата на авиационната 

бомба за двата типа пиропатрони [8.2] 
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4.3.8. Резултати от определянето принудителната вертикална начална 

скорост за два конкретни типа авиационни бомби, чрез коефициента на 

изтласкващата сила и чрез отчитане работата на пиротехническата система, за 

различни претоварвания на самолета и сила на барута [8.10]. 

4.3.9. Изчислена е принудителната вертикална начална скорост на 

авиационна бомба чрез газодинамичен разчет на пиротехническата система с 

един тласкач. [8.21]. 

4.3.10. Резултати от анализ относно създаването и използването на 

бомбардировъчни установки с автономен източник на енергия, с адаптивна 

система за принудително отделяне със затворен контур за управление с обратна 

връзка на параметрите на движение на бомбата, осигуряващи безопасно отделяне 

на авиационните бомби от самолетите при залпово пускане и всички диапазони 

на бойно използване на самолета [8.23]. 

4.3.11. Обосновано е използването на принудителното изтласкване на 

авиационните бомби от гледна точка на безопасността на отделянето и 

намаляването на грешката на техническото разсейване, на база извършен анализ 

на механичния, пневматичния, пирохидравличния и пиротехничния методи за 

принудително изтласкване на авиационните бомби [8.11, 8.13, 8.14, 8.19]. 

4.3.12. Резултати от 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]. 

Статистически, кандидатът има съществен личен принос в 

получаването на горепосочените резултати. Следователно, получените 

научни резултати и приноси в голямата си част са лично дело на кандидата. 

Кандидатът покрива минималните изисквани точки по групите показатели 

за академична длъжност „доцент“ за област 5. Технически науки, 5.5. 

“Транспорт, корабоплаване и авиация”, съгласно Таблица 1 (ЗРАСРБ и 

Правилник за прилагане на ЗРАСРБ). Наукометричните му показатели отговарят 

на изискванията на ЗРАСРБ и на Правилника за прилагането му. 
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Таблица 1 

Група 

показатели 

Съдържание Изисквания за АД 

„Доцент“ 

Точки на 

кандидата 

А Показател 1 50 50 

Б Показател 2 - - 

В Показатели 3 и 4 100 100 

Г Сума от показателите 

от 5 до 11 

200 434,98 

Д Сума от показателите 

от 12 до 15 

50 136 

Е Сума от показателите 

от 16 до края 

- - 

Σ  400 720,98 

 

5. ЗНАЧИМОСТ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРИНОСИТЕ 

Посочените по-горе научни, научноприложни и приложни приноси на 

кандидата имат значение за развитието на научна специалност „Динамика, 

балистика и управление полета на летателни апарати“. 

Кандидатът е популяризирал и представил резултатите от своите 

изследвания на научни форуми в България и в чужбина, и чрез 

преподавателската си дейност. 

Като рецензент мога да обобщя научните резултати и приноси в 

трудовете на кандидата в следните направления: 

5.1. Изследване на точността на бомбопускане [1, 6.1, 7.1, 8.1, 8.2, 8.6, 8.7, 

8.12, 8.15, 8.16]; 

5.2. Изследване на грешката на решаване на задачата на прицелване [1, 6.1, 

8.8, 8.9, 8.17, 8.18]; 

5.3. Изследване на грешката на техническото разсейване [1, 6.1, 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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Нивото на постигнатите резултати отговаря напълно на изискванията 

на ЗРАСРБ и Правилника към закона. 

6. КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ 

6.1. Необходимо е да се популяризират резултатите от изследванията не 

само в страната, а и повече извън нея. 

6.2. Предвид получените научни и научноприложни резултати, 

препоръчвам на кандидата да увеличи дейността си и в приложната част на 

изследванията. 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Д-р инж. Стойко Огнянов Стойков е изграден учен със задълбочени 

познания и творчески подход в областта на научна специалност „Динамика, 

балистика и управление полета на летателни апарати“, добър преподавател, 

има добра специална подготовка.  

Като имам предвид научните резултати и приноси в трудовете на 

кандидата, резултатите от научната, научноизследвателската и 

педагогическата дейности, значимостта на научноприложната продукция, 

съгласно наукометричните показатели, препоръчвам на уважаемото 

Научно жури да избере д-р инж. Стойко Огнянов Стойков за заемане на 

академичната длъжност „Доцент” във ВВВУ „Г. Бенковски“ по научна 

специалност „Динамика, балистика и управление полета на летателни 

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

авиация”, област на висшето образование 5. „Технически науки”. 

 

 

 

София           Проф., д.т.н., инж.                     Христо Иванов Христов 

15.09.2022 г. 


