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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

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

началник на отдел „Въоръжение и боеприпаси“ 

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 

“ПРОФЕСОР” 

 

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 – полк. доц. д.н. инж. Милен Атанасов Атанасов, 

началник на катедра „Тактика, въоръжение и системи за сигурност в 

отбраната“ към Факултет „Авиационен” на ВВВУ „Георги Бенковски” 

 

 

 

1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

На основание заповед на Министъра на отбраната на Република България № 

ОХ-637 от 04.07.2022 г., и обява в Държавен вестник бр. 56 от 19.07.2022 г. по 

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

„Професор” 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 – полк. доц. д.н. инж. Милен Атанасов Атанасов, началник на 
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катедра „Тактика, въоръжение и системи за сигурност в отбраната“ към Факултет 

„Авиационен” на ВВВУ „Георги Бенковски”. 

Към заявлението за участие в конкурса полк. доц. д.н. Атанасов прилага 

следните документи: Кадрова справка; Творческа автобиография; Заверено копие 

на диплом за образователна и научна степен „Доктор“; Заверено копие на диплом 

за научно звание „Доцент“; Заверено копие на диплом за научна степен „Доктор 

на науките“; Справка за изпълнение на минималните национални изисквания и 

допълнителните изисквания на Висшето военновъздушно училище „Георги 

Бенковски“; Списък на научните публикации и трудове; Монографичен труд; 

Оригинални научноизследователски трудове, публикации, изобретения и други 

научни и научно-приложни разработки; Справка за оригиналните научни приноси; 

Кратки резюмета на научните публикации, научните трудове и другите научни 

разработки представени за рецензиране (на български и английски език); Копие на 

документите от последното атестиране, заверено от кадровия орган; Копие на 

разрешение за достъп до класифицирана информация; Заверено копие от 

удостоверение за владеене на английски език по STANAG – 6001; CD с документи, 

научни публикации и трудове. 

Общият брой трудове, с които кандидатът участва в конкурса е 46, които 

могат да се класифицират, както следва: 

1.1. 12 бр. – дисертация, автореферат и трудове свързани с нея за получаване 

на научна степен „Доктор на науките”, не предложени за рецензиране; 

1.2. 1 бр. монографичен труд, не предложен за рецензиране, 

и 33 трудове, предложени за рецензиране: 

1.2. 1 бр. монографичен труд, автор; 

1.3. 4 бр. учебници, в 1 автор; 

1.4. 3 бр. научни статии, 2 във Web of Science, в 3 автор; 

1.5. 20 бр. научни доклади, в 8 автор; 

1.6. 1 бр. проект на НВУ; 

1.7. 4 бр. приложни разработки за осигуряване на дейността на ВВВУ. 

От предложените за рецензиране 33 научни труда, приемам за 

рецензиране 33, като считам, че те съдържат научни, научно-приложни и 

приложни приноси. 
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2. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА, 

ПРИЛОЖНАТА И ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТИ НА КАНДИДАТА 

Полк. доц. д.н. Атанасов е началник на катедра „Тактика, въоръжение и 

системи за сигурност в отбраната“ към Факултет „Авиационен” на ВВВУ „Георги 

Бенковски”. 

Завършил е ВВВУ „Г. Бенковски“ през 1993 г. с квалификация „Военен 

инженер“ по специалност “Експлоатация и ремонт на авиационното въоръжение и 

ракетна техника”. Последователно е началник на участък по авиационното 

въоръжение и средства за спасяване, военен завод гр. Добрич, взводен командир 

във ВВВУ, редовен докторант във ВНТИ и ИПИО, преподавател, асистент и 

старши асистент в НВУ факултет „Авиационен“, от 2020 г. е началник на катедра 

„Тактика, въоръжение и системи за сигурност в отбраната“ към Факултет 

„Авиационен” на ВВВУ. 

През 2001 г. защитава дисертационен труд за образователна и научна степен 

„Доктор“ на тема „Възможности за решаване на задачата на прицелване при 

бомбопускане по ъглова скорост“, 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“. 

От 2015 г. е доцент в НВУ „Васил Левски“, факултет „Авиационен“. 

„Доктор на науките“ е от 2018 г. 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“, с защитен дисертационен труд по тема „Точност на 

стрелбата и бомбопускането с използване на авиационен прицелен комплекс със 

следяща система”. 

През 2021 г. във Военна академия „“Г.С. Раковски“ получава 

образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалност „Сигурност 

във въздухоплаването“, професионална квалификация „Магистър по национална 

сигурност“. 

Преминал е курсове за специализирано обучение по английски език през 
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2011 г. и 2012 г.. 

2.1. Научната и научноизследователската дейност на кандидата е в 

следните направления на научна специалност „Динамика, балистика и управление 

полета на летателни апарати“: 

2.1.1. Бойно използване на авиационните средства за поразяване; 

2.1.2. Теория на прицелването; 

2.1.3. Математическо моделиране; 

2.1.4. Точност на бомбопускането; 

2.1.5. Навигация; 

2.1.6. Aвиационни конструкции. 

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

изследвания на ВВВУ: 

2.2.1. Симулационна система за проверка техническото състояние на 

авиационна прицелна система и изследване на възможностите за бойно използване 

– изпълнител; 

2.2.2. Програмен продукт за определяне на балистичните характеристики на 

неуправляема авиационна бомба; 

2.2.3. Програма за определяне на вероятностните характеристики на 

грешката на бомбопускане при зададени условия на бомбопускане от пикиране; 

2.2.4. Програма за определяне на безопасните условия на бомбопускане с 

неуправляеми авиационни бомби; 

2.2.5. Методика за провеждане на експеримент, определящ вертикалната 

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

гредови държател МБД2-67У. 

2.3. Педагогическата дейност на полк. доц. д.н. Атанасов обхваща 

следните учебни дисциплини в тематиката на катедра „Тактика, въоръжение и 

системи за сигурност в отбраната”: 

2.3.1. Авиационни прицелни системи; 

2.3.2. Системи за управление на авиационното въоръжение на учебно-боен 

самолет; 

2.3.3. Системи за управление на авиационното въоръжение; 

2.3.4. Външна балистика на авиационните средства; 
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2.3.5. Теоретични основи на контрола и диагностиката; 

2.3.6. Теория на специализираните авиационни системи; 

2.3.7. Теория на оптикоелектронните следящи системи; 

2.3.8. Бордни информационни системи, 

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

последните три учебни години, за 2020/21 г. е 326 учебни часа (127 %), 2021/22 е 

320 учебни часа (124 %), 2022/23 е 292  учебни часа, при норматив 258  учебни 

часа (113 %) 

От анализа на научната, научноизследователската, приложната и 

педагогическата дейности може да се направи заключение, че кандидатът е 

работил и продължава да работи активно в областта на динамиката, балистиката и 

управлението полета на авиационното въоръжение. 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 

Полк. доц. д.н. Атанасов представя 46 научни трудове, 33 от тях предлага за 

рецензиране, в т.ч. 1 авторска монография, 4 бр. учебници, 23 бр. статии и доклади 

с 2 във Web of Science, 1 проект и 4 бр. приложни разработки. 

Приетите за рецензиране 33 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 33 бр. трудове и научни публикации, кандидатът е 

автор в 13 бр., съавтор в 20 бр., от които в 7 бр. е на първо място, в 5 на второ. 

Кандидатът е участвал в изследователска и експериментална дейност на 

НВУ и ВВВУ по функционирането на системите на авиационното въоръжение. 

Ползва английски и руски езици. 
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Тази кратка статистика, както и данните по т.2 ми позволяват да оценя, 

че полк. доц. д.н. Атанасов има необходимия научноизследователски стаж, 

аудиторна заетост, изграден методически опит, както и добра специална 

подготовка. 

4. ОСНОВНИ НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ И ПРИНОСИ 

Оценявам, че кандидатът има добра специална и методическа подготовка, за 

което свидетелстват публикациите му. 

В монографията, Атанасов М., Математическо моделиране на бойното 

използване на авиационните средства за поразяване, ВВВУ „Георги Бенковски“, 

Монография, Плевен, 2022 г., стр. 169, ISBN 978-954-713-152-1., са изложени 

основните въпроси свързани с авиационните средства за поразяване, теорията на 

прицелване и математическото моделиране. Съставена е структурна схема на 

система за бойно използване на авиационните средства за поразяване, създаден е 

математически модел на процеса на бойното им използване. Разработен е модел и 

алгоритъм на работа на системата за бойно използване с общ балистичен модел и 

алгоритъм за различните групи средства за поразяване. Определят се 

предварително оптималните условия за бойно използване на конкретното 

авиационно средство за поразяване. Предложен е математически модел и 

алгоритъм за изчисляване на ъглите на прицелване, като се определят 

подходящите условия за бойно използване по въздушна и земна цел за постигане 

на максимална ефективност на средствата за поразяване [В.1]. 

В учебниците О. Стойков, М. Атанасов „Авиационни прицелни системи 

Първа част, Д. Митрополия, 2009г., с.448, ISBN 978-954-713-093-7 и О. Стойков, 

М. Атанасов „Проверка работата на авиационен прицел тип АСП”, Д. 

Митрополия, 2011 г., с.102, ISBN 978-954-713-103-3 са изложени основните 

понятия за прицелване от летателен апарат, назначението и условията за бойно 

използване с авиационните прицелни системи. Разгледани са задачите на 

прицелване при стрелба и бомбопускане по въздушни и земни цели и 

математическото моделиране на процеса на прицелване [E.23.1]. Представени са 

методите за измерване на координатите на целите и решаването на задачата на 

прицелване при стрелба. Определени са ъгловите поправки при стрелба с 
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неподвижно оръжие. Разгледана е методиката за проверка на работата на 

стрелковия прицел АСП-ПФД на самолета в лабораторни условия [E.23.2].  

Тук за научноприложни разработки могат да бъдат посочени: Програма за 

определяне на балистичните характеристики на неуправляема авиационна бомба, 

Програма за определяне на вероятностните характеристики на грешката на 

бомбопускане при зададени условия на бомбопускане от пикиране, Програма за 

определяне на безопасните условия на бомбопускане с неуправляеми авиационни 

бомби, Методика за провеждане на експеримент определящ началната вертикална 

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

гредови държател МБД2-67У, използвани за разчет на балистичните 

характеристики на авиационно въоръжение и определящи безопасните условия на 

бомбопускане от хоризонтален полет и пикиране в зависимост от типа и 

комплектовката на бомбата. 

В учебника М. Atanasov, Armament management system L-39ZA, G. 

Benkovski Bulgarian Air Force Academy, D. Mitropolia, 2020, ISBN 978-954-713-139-

2 е разгледана системата за управление на оръдие ГШ-23, бомбовото въоръжение, 

ракетното управляемо и неуправляемо въоръжение на самолет L-39ZA, както и 

изискванията за бойно използване на въоръжението, органите за управление и 

електросхемите на въоръжението на самолета [E.23.4]. 

В учебника О. Стойков, И. Банкатев, М. Атанасов, Здравословни и 

безопасни условия на труд, НВУ „В. Левски“, факултет Авиационен“, Д. 

Митрополия, 2019, с. 197, ISBN 978-954-713-125-5 са изложени основните въпроси 

за здравословните и безопасни условия на труд, съобразено със спецификата на 

провежданата дейност и изискванията на техническото, технологичното и 

социалното развитие с цел защитата на живота, здравето и работоспособността на 

работещите във НВУ и ВВВУ лица [E.23.3]. 

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 знанията в научна специалност „Динамика, 

балистика и управление полета на летателни апарати“, както следва: 

4.1. Научни приноси 
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4.1.1. Структурна схема и математически модел на процеса на комплексно 

бойно използване на авиационните средствата за поразяване [В.1]. 

4.1.2. Общ алгоритъм за бойно използване в авиационните бойни комплекси 

за съкращаване вземането на решения от страна на летеца, както и улесняване на 

неговата работа с органите за управление на въоръжението на самолета [Г.8.21]. 

4.1.3. Модел и алгоритъм на работа на система за бойно използване с 

разработен общ балистичен модел и алгоритъм за различни групи средства за 

поразяване с предварително определени оптималните условия за бойно използване 

на конкретно авиационно средство за поразяване [В.1]. 

4.1.4. Математически модел и алгоритъм за определяне ъглите на 

прицелване за най-подходящите условия за бойно използване по въздушна и земна 

цел, за постигане на максимална ефективност на средствата за поразяване [В.1]. 

4.1.5. Математически апарат и алгоритъм на работа на авиационна бордна 

система, осигуряваща възможност за доставяне на средства за гасени на пожари на 

подвижни морски платформи и трудно достъпни земни райони [Г.7.1]. 

4.1.6. Математически модел за работа на авиационни системи за доставка на 

специални средства, намаляващ обема на съществуващия протокол за изпълнение 

от екипажа [Г.7.2]. 

4.1.7. Модел и алгоритъм на процеса на прицелване с авиационен прицелен 

комплекс със следяща система за определяне възможните области за бойно 

използване при бомбопускане и точността на бомбопускане по подвижни цели 

[Г.8.8]. 

4.2. Научноприложни приноси 

4.2.1. Резултати от математическото моделиране в зависимост от условията 

на бойно използване на авиационни средства за поразяване с избор на ефективното 

средство за поразяване от гамата възможни [В.1]. 

4.2.2. Резултати за определяне зависимостта на грешката на параметъра на 

прицелване по далечина при бомбопускане в зависимост от грешките на 

източниците на полетна информация, на основата на разработен модел на 

прицелна система със следяща система [Г.8.1, Г.8.2]. 
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4.2.3. Определяне точността на координатите на въздухоплавателното 

средство по метода на въздушното изчисляване на пътната скорост, на база на 

предложен математически апарат на работа на авиационна бордна система [Г.8.4]. 

4.2.4. Oпределяне точността на страничното [Г.8.5] и надлъжното [Г.8.6] 

ешелониране при полет по маршрут с комплексна навигационна система, на база 

на предложен математически апарат на работа на авиационна бордна система. 

4.2.5. Резултати от математическо моделиране на процеса на прицелване с 

авиационен прицелен комплекс със следяща система за определяне точността на 

бомбопускане от хоризонтален полет по подвижна цел с критерии за точност - 

втория начален момент на грешката на бомбопускане [Г.8.9]. 

4.2.6. Определяне принудителната вертикална скорост за изтласкване на 

авиационна бомбата, отделяща се от гредови държател с четири заключващи се 

механизма (МБД2-67У), чрез газодинамичен разчет на пиротехническата система 

[Г.8.11]. 

4.2.7. Методика за определяне вертикалната скорост на отделяне на 

практическа авиационна бомба П-50-75, на база статистическа обработка на 

експериментални резултати [Г.8.12]. 

4.2.8. Mатематически модел за определяне скоростта на целта чрез ъгловата 

скорост на следене на целта [Г.8.13] и за определяне необходимите ъгли на 

стрелба, и бомбопускане с неуправляеми авиационни бомби [Г.8.15]. 

4.2.9. Методика за определяне коефициента на челно съпротивление на 

авиационно средство за гасене на пожари, чрез обдухване на 3D принтиран макет 

на средството и прилагане на аналитични формули [Г.8.20]. 

4.2.10. Програмни продукти [Е.23.1] за определяне на: 

- балистичните характеристики на авиационна бомба; 

- точността на бомбопускане на типова авиационна прицелна система; 

- безопасните условия на бомбопускане. 

4.2.11. Моделиране и симулация за определяне динамичните характеристики 

на системата за окачване на авиационната бомба [Г.8.16]. 

4.3. Приложни приноси 
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4.3.1. Резултати от определяне вероятностните характеристики на точността 

на изчисляване на координатите на целта при бомбопускане от хоризонтален 

полет [Г.8.1]. 

4.3.2. Резултати от определянето областите от възможнo бомбопускане със 

самолети МиГ-21, L-39ZA за конкретни авиационни бомби [Г.8.3]. 

4.3.4. Определяне отклонението на авиационен артилерийски снаряд при 

различни условия на стрелбата [Г.8.14]. 

4.3.5. Резултати от моделиране и симулация за определяне динамичните 

характеристики на системата за окачване на авиационната бомба [Г.8.16]. 

4.3.6. Определяне якостните характеристики на материaлите на елементите 

за окачване на средството за поразяване по време на бойното му използване за 

осигуряване на безопасното му отделяне, с помощта на стенд за изпитване на 

окачващата система на авиационната бомба [Г.8.17]. 

4.3.7. Определяне усилието на срязване на нитовото съединение, 

осигуряващо безопасност на експлоатацията и на екипажа на летателния апарат 

[Г.8.19]. 

4.3.8. Резултати от прилагането на програмен продукт за определяне на 

балистичните характеристики на авиационна бомба [Е.23.1]. 

4.3.9. Резултати от прилагането на програмен продукт за определяне на 

безопасните условия на бомбопускане- [Е.23.1]. 

4.3.10. Резултати от прилагането на програмен продукт за определяне на 

точността на бомбопускане на типова авиационна прицелна система [Е.23.1]. 

Кандидатът е изпълнил проект „Симулационна система за проверка 

техническото състояние на авиационна прицелна система и изследване 

възможностите за бойно използване”, реализирана в учебен кабинет, участвал e в 

научноприложни разработки за нуждите на факултет „Авиационен” на НВУ. 

Представената за рецензиране научна продукция е пряко свързана с научна 

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

в частност с теорията на прицелване при бомбопускане, бойната ефективност на 

авиационното въоръжение и авиационните конструкции. 



 11 

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 „Професор“ 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. 

Таблица 1 

Група 

показатели 

Съдържание Изисквания за АД 

„Професор“ 

Точки на 

кандидата 

А Показател 1 50 50 

Б Показател 2 - 100 

В Показатели 3 и 4 100 100 

Г Сума от показателите 

от 5 до 11 

200 361,4 

Д Сума от показателите 

от 12 до 15 

100 189 

Е Сума от показателите 

от 16 до края 

150 193,3 

Σ  600 993,7 

 

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. 

По своята тематика и насоченост научната продукция включва: методи за 

решаване на задачата на прицелване при бомбопускане, аналитични методи за 

оценяване на точността на авиационните прицелни системи, математически 
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модели и алгоритми на процеса на прицелване, както и определящи грешката при 

бомбопускане за различни методи на решаване на задачата на прицелване, области 

на бомбопускане за различните методи, изследване и описание на системи за 

управление на въоръжението, установки на бомбардировъчното въоръжение.  

Като рецензент мога да обобщя научните резултати и приноси в 

трудовете на кандидата в следните направления от областта на авиационното 

въоръжение: 

5.1. Бойно използване на авиационните средства за поразяване [В.1, Г.7.1-

Г.8.3, Г.8.8, Г.8.9, Г.8.21, Е.23.1]; 

5.2. Теория на прицелването [В.1, Г.7.1, Г.7.2, Г.8.1, Г.8.8, Г.8.9, Г.8.13-

Г.8.17, Г.8.19, Г.8.20, Е.23.1, E.23.2]; 

5.3. Математическо моделиране [В.1, Г.7.1, Г.7.2, Г.8.8, Г.8.9, Г.8.13, Г.8.15, 

Е.23.1, E.23.2]; 

5.4. Точност на бомбопускането [В.1, Г.8.1, Г.8.11, Г.8.12, Е.23.1, E.23.2]; 

5.5. Навигация [Г.8.2-Г.8.6, Е.23.1]; 

5.6. Aвиационни конструкции [Г.8.3, Г.8.11, Г.8.16, Г.8.20]. 

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 повече в приложната част на изследванията. 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полк. доц. д.н. инж. Милен Атанасов Атанасов 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, 



 13 

съгласно наукометричните показатели, препоръчвам на уважаемото Научно 

жури да избере полк. доц. д.н. инж. Милен Атанасов Атанасов за заемане на 

академичната длъжност „Професор” 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 

25.10.2022 г. 


