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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

 

по конкурс за заемане на академична длъжност „професор” по 

научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на 

летателни апарати“, в област на висшето образование 5. Технически 

науки, професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и 

авиация“, обявен в „Държавен вестник,” брой 56 от 19.07.2022 г. с 

кандидат полк. доц. д. н. инж. Милен Атанасов Атанасов. 

 

Изготвил резензията: проф. д-р инж.  Огнян Стойков Стойков. 

 

В настоящия конкурс  полк. доц. д. н. инж. Милен Атанасов Атанасов 

участва с научна монография (категория B от националните изисквания), която 

дава 100 точки; 2 (две) научни публикации в реферирани и индексирани 

издания в световно известни бази данни с научна информация – 80 точки и 21 

научни публикации в не реферирани списания с научно рецензиране и в 

редактирани колективни томове – 281,4 точки, сумарно 361,4 за  категория Г от 

националните изисквания. Сумарно тези показатели са значително по високи от 

изискванията за заемане на академичната длъжност „професор“, които са 100 за 

категория B и 200 за категория Г. Цитирания в научни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация – 50 точки. 

Цитиранията в монографии и колективни томове носят 99 точки. Общо точките 

за група показатели „Д” са 149 при изискване за 100 точки. 

По група показатели „Е“ с минимални изисквания най-малко 150 точки, 

кандидатът притежава научната степен доктор на науките, която носи 40 точки, 

ръководил е двама успешно защитили докторанти – 60 точки и е автор на 1 и 

съавтор на 3 учебника – 93,3 точки. Сумарно за група показатели „Е“са 

постигнати  193,3 точки. Минималните изисквания за заемане на академичната 
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длъжност „професор“ по показатели А, B, Г, Д и Е са 600 точки. Кандидатът е 

постигнал 853,7 точки 

1. Кратки биографични данни 

Милен Атанасов Атанасов е роден през 1969г. Завършва висше 

образование 1993г, образователно-квалификационна степен „Магистър” с 

квалификация “Военен инженер” по специалността “Експлоатация и ремонт на 

авиационното въоръжение и ракетна техника” във ВВВУ „Г. Бенковски“. През 

2001г. придобива ОНС „доктор“, а през 2018г. -  „доктор на науките“ по една и 

съща научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на 

летателни апарати“. През 2014г. е избран на академичната длъжност „доцент“. 

Образователно-квалификационната степен „Магистър” по специалност 

„Сигурност във въздухоплаването“, професионална квалификация “Магистър 

по национална сигурност” придобива 2021г. във ВА „Георги Стойков 

Раковски“. 

2. Общо описание на представените материали  

Представеният  списък на трудовете разпределям по следния начин: 

- монографичен труд (В.1), „Математическо моделиране на бойното 

използване на авиационните средства за поразяване“; 

- доклади в рецензирани трудове на международни научни конференции в 

чужбина – 2 бр. (Г8.12, 8.18); 

- публикации в издания в Република България, които са реферирани и 

индексирани в световно известни бази данни с научна информация – 2 бр. (Г7.1, 

7.2); 

-доклади в рецензирани трудове на международни научни конференции в 

Република България – 10 бр. ( 8.5, 8.6, 8.11, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.19, 

8.20);  

- доклади в рецензирани трудове на научни конференции в Р. България  – 

9 бр. (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10. 8.21); 

- учебници – 4бр. 
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Представените за участие в конкурса публикации по брой автори и език 

са разпределени, както следва: 

- 14 бр. самостоятелни; 

- 14 бр. в съавторство; 

- 6 бр. на английски език; 

- 22 бр. на български език. 

Приемам за рецензиране монографичния труд, 23 научни труда и 4 

учебника.  

3. Отражение на научните публикации на кандидата в научната 

общност (известни цитирания) 

В справката-декларация за изпълнение на минималните изисквания, в 

библиографското описание на публикациите на автора,  цитирани за участие в 

конкурса са представени 9 бр. в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни (Д.12), от които 4 бр. отпадат – Д 12.6, 12.7, 12.8, 

12.9 (списанието е в процес на индексиране) и 33 бр. в нереферирани списания 

с рецензиране (Д.14). 

4. Обща характеристика на научната, научно-приложната и 

педагогическата дейност на кандидата   

Научната, научно-приложната, приложната и педагогическата дейност на 

кандидата са в областта на авиационното въоръжение и обхваща проблеми 

обединяващи се в следните направления: Теория на прицелването; Бойно 

използване на авиационните средства за поразяване, Точност на 

бомбопускането; Навигация. 

Положителна черта на научните постижения на кандидата е, че те са 

свързани с разработването на  нови методи и алгоритми и са решени конкретни  

научни, научно-приложни и приложни задачи.  

В представените по конкурса материали се забелязва умението на 

кандидата да решава практически научни задачи, като предлага алгоритми, 

методи и методики в направленията „Бойно използване на авиационните 
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средства за поразяване, „Теория на прицелването, „Точност на 

бомбопускането“, „Навигация“. 

Кандидатът е участвал в проект на тема „Симулационна система за 

проверка техническото състояние на авиационна прицелна система и 

изследване на възможностите за бойно използване“ (съавтор), в разработването 

на  „Програмен продукт за определяне на балистичните характеристики на 

неуправляема авиационна бомба“ (автор), „Програма за определяне на 

вероятностните характеристики на грешката на бомбопускане при зададени 

условия на бомбопускане от пикиране“ (съавтор), „Програма за определяне на 

безопасните условия на бомбопускане с неуправляеми авиационни бомби“  

(съавтор), „Методика за провеждане на експеримент определящ началната 

вертикална скорост на учебна авиационна бомба П-50-75, принудително 

отделяща се от гредови държател МБД2-67У“,  (съавтор). 

Кандидатът е ръководил 2-ма докторанта, придобили образователната  и 

научна  степен „доктор“ и е бил ръководител на 4-ма защитили дипломанта. 

Кандидатът е чел лекционни курсове по дисциплините: „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. 

Учебната натовареност за учебната: 2020/21 г. е 326 учебни часа, 2021/22 - 

320  учебни часа, 2022/23 - 292  учебни часа, като норматива е  258  учебни 

часа. 

В публикацията Г 8.18, в която кандидатът е съавтор, се предлага подход за 

повишаване на квалификацията на офицерите за заемане на определени 

технически длъжности. 

Разработените от кандидата 1 учебник (автор) и в съавторство 3 учебника се 

използват от курсантите и студентите обучаващи се в редовна и задочна форма 

на обучение по дисциплините „Бойно използване и бойна ефективност на 
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авиационното въоръжение“,  „Авиационни прицелни системи“, „Системи за 

управление на авиационното въоръжение на учебно-боен самолет“, 

„Здравословни и безопасни условия на труд“. 

От всичко казано до сега е видно, че кандидатът е успешен научен работник 

и преподавател с голям опит в направлението на конкурса. 

5. Анализ и характер на научните, научно – приложните и приложни 

постижения на кандидата  

Монографията на доц. д.н. инж. Милен Атанасов представлява 

значителен научен принос в областта на авиационното въоръжение и по 

конкретно в направленията: теория на прицелването, точност на 

бомбопускането и бойно използване на авиационното въоръжение. 

Монографията е оригинална, както като предмет на научно изследване, така и 

по начина по което е извършено. Основните научни приноси на монографията 

се изразяват в това, че е разработен математически модел на процеса на бойно 

използване на средствата за поразяване; създаден е общ балистичен модел и 

алгоритъм на групи средства за поразяване. Научно–приложният принос се 

състои в предложения математически модел и алгоритъм определящ условията 

за бойно използване, при които се получава максимална ефективност на 

средствата на поразяване. 

Монографичният труд представлява сериозен принос в областта на 

авиационното въоръжение за повишаване на ефективността на бойното 

използване на авиационните средства за поразяване.. 

5.1. Теория на прицелването - трудове Г 7.1, 7.2, 8.1, 8.7, 8.8, 8.13, 8.14, 

8.15, 8.16, 8.17, 8.19, 8.20,  Е 23.1. 

 Научните приноси се състоят в: 

Разработен е математически модел и алгоритъм на  работа на авиационна 

бордна система за доставяне на средства за гасене на пожари в трудно достъпни 

райони – Г 7.1, 7.2 (автор). 

Предложен е математически модел и алгоритъм на работа на авиационен 

прицелен комплекс със следяща система за определяне на областите на бойно 
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използване за бомбопускане  и изчисляване на точността на бомбопускане по 

подвижни цели – Г 8.7, 8.8 ( автор). 

Научно-приложните  приноси се състоят в: 

Разработен е математически модел за изчисляване на скоростта на целта 

чрез ъгловата скорост на следене на целта – Г 8.13 (автор ) . 

Разработен е математически модел на процеса на прицелване изчисляващ 

необходимите ъгли за стрелба и бомбопускане -  Г 8.15 ( автор). 

Създадена е методика за определяне на коефициента на челно 

съпротивление на авиационно средство за гасене на пожари – Г 8.20 (съавтор ). 

Приложните  приноси се състоят в: 

Изчислени са вероятностните характеристики на точността на 

изчисляване на координатите на целта при бомбопускане от хоризонтален 

полет – Г 8.1 (съавтор ). 

Предложен е математически модел за изчисляване на отклонението на 

авиационен артилерийски снаряд за различни условия на стрелба – Г 8.14 

(автор). 

Изчислени са динамичните характеристики на система за окачване на 

авиационна бомба чрез компютърно моделиране и симулации – Г 8.16 

(съавтор). Разработен е стенд за изпитания на системата за окачване на 

авиационна бомба  с цел изчисляване на якостните характеристики на 

материала – Г 8.17 (съавтор). 

Извършено е якостно изчисляване на усилието за срязване на нитово 

съединение на контейнерно авиационно средство за  гасене на пожари – Г 8.19 ( 

съавтор). 

Разработени са три програмни продукти за изчисляване на: балистичните 

характеристики на авиационни бомби; безопасните условия на бомбопускане; 

точността на бомбопускане на типова авиационна прицелна система – Е 23.1 

(съавтор). 

5.2. Бойно използване на авиационните средства за поразяване - труд 

Г8.21, 8.3. 
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Научно-приложен принос: 

Създаден е общ алгоритъм за бойно използване на авиационен боен 

комплекс намаляващ времето за вземане на решения от летеца при бойно 

използване  – труд Г8.21 (автор ). 

Приложен принос: 

Разработена е математическа програма за определяне на областите за 

бомбопускане от самолети МиГ-21 и L-39ZA – труд Г 8.3 (автор). 

5.3. Точност на бомбопускането – трудове  Г 8.2, 8.9, 8.11, 8.12. 

Научно-приложни приноси: 

На основата на предложен модел на прицелна система и на аналитичния 

метод е изчислена зависимостта на грешката на параметъра на прицелване по 

далечина при бомбопускане в зависимост от грешките на източниците на 

информация на полета – труд Г 8.2 (автор). 

Чрез критерия за точност – втория начален момент на грешката на 

бомбопускане, е изчислена точността на бомбопускане от хоризонтален полет 

по подвижна цел – труд Г 8.9 (автор). 

Предложен е математически модел, чрез който е изчислена 

принудителната вертикална скорост на изтласкване на авиационна бомба от 

гредови държател – труд Г 8.11 (съавтор). 

Разработена е методика, с която по експериментален път със 

статистическа обработка на резултатите се определя вертикалната скорост на 

отделяне на практическа авиационна бомба – труд Г 8.12 (съавтор). 

5.4. Навигация – трудове – Г 8.4, 8.5, 8.6, 8.10.  

Научно-приложни приноси: 

Синтезиран е математически модел за изчисляване на координатите на 

въздухоплавателно средство чрез изчисляване на пътната скорост – труд Г 8.4 

(съавтор). 

Съставен е математически модел, с който са изчислени точностите на 

страничното и надлъжно ешелониране при полет по маршрут с комплексна 

навигационна система –трудове Г 8.5, 8.6 (съавтор). 
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Приложен принос: 

На основата на две далекомерни радио навигационни системи е 

определена работната област и е изчислена площта от въздушното 

пространство, осигуряващо необходимата точност и безопасност на 

самолетоводенето – труд Г 8.10 (съавтор). 

Убеден съм в значимия принос на кандидата в изследванията и 

получените резултати.  

От всичко казано по горе, значимостта на приносите е безспорна. Имайки 

предвид тяхната научна стойност, несъмнено те съответстват на изискванията 

на Закона за развитие на академичния състав в Републка България за заемане на 

академична длъжност „професор” в ВВВУ „Г. Бенковски“. 

6. Оценка на личния принос на кандидата 

От приетите за рецензиране 28 научни труда (1 монографичен труд, 23 

публикации, 4 учебника), 14 публикации са самостоятелни, а в 7 публикации 

доц. д.н. инж. Милен Атанасов е водещ автор. За останалите публикации не  е 

представен разделителен протокол за процентно участие на авторите, поради 

което приемам участието им като равностойно. Съдържанието в материалите 

по конкурса говорят за високо подготвен специалист и не оставят съмнение в 

това, че научните, научно приложните и приложни приноси на кандидата са 

самостоятелно дело или екипно, но с неговото значимо творческо участие. 

7. Критични бележки на рецензента 

На база анализ на представените ми за рецензиране трудове за участие в 

конкурса могат да се направят следните забележки: 

Препоръчвам повече публикации в реферирани чуждестранни списания и 

конференции,  което ще доведе до по-голям брой цитирания.  

Да потърси възможности за съставяне на екип от учени от различни 

висши училища и научни организации за участие в  национални и 

международни проекти. 
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8. Лични впечтления от кандидата, други данни не посочени в 

предходните точки 

Познавам лично кандидата повече от 20 години, като имам 

непосредствени впечатления от научната, педагогическата и организационната 

му дейност. 

Научната продукция и професионалната реализация на доц. д.н. инж. 

Милен Атанасов показват, че кандидатът има необходимите качества за 

заемане на академичната длъжност „професор“. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Предложените ми за рецензиране материали за участие в конкурса са 

достатъчни по обем и съдържание. В количествено отношение представените 

ми материали превишават значително минималните наукометрични изисквания 

за академична длъжност „професор“. Анализът на научната продукция за 

участие в конкурса показва, че доц. д.н. инж. Милен Атанасов Атанасов е 

извършил достатъчна и значима учебно-преподавателска и 

научноизследователска работа. Публикувал е статии, доклади и учебници.  

Научната продукция на кандидата притежава необходимите научни, научно-

приложни и приложни приноси. Като оценявам комплексно получените 

резултати от дейността на кандидата, считам, че те отговарят на изискванията 

за присъждане на академична длъжност „професор“. 

Имайки предвид гореизложеното, предлагам доц. д.н. инж. Милен 

Атанасов Атанасов да  бъде избран за „професор“ в област на висше 

образование 5 „Технически науки“, професионално направление 5.5. 

„Транспорт, корабоплаване и авиация“, по научна специалност „Динамика, 

балистика и управление на полета на летателни апарати“,  в катедра „Тактика, 

въоръжение и системи за сигурност в отбраната“ във Факултет „Авиационен“ 

на ВВВУ „Георги Бенковски“. 

РЕЦЕНЗЕНТ: 

24.10.2022 г.   проф. д-р инж. _________ (Огнян Стойков) 


