
 

1 
 

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

от доцент д-р Стоимен Николов Каремов, 

 гр. София, ж.к. Дружба бл.28 вх.1 ап.36  

 

  

        

 

за дисертационен труд на Трифон Любомиров Илиев на тема: „Комплексно 

използване на авиационни и космически системи и средства за наблюдение 

при информационно осигуряване в съвременните операции” за 

придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на 

висшето образование: 9. ”Сигурност и отбрана”; професионално 

направление: 9.2. „Военно дело” , докторска програма „Организация и 

управление на въоръжените сили”. 
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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

 

Актуалността на темата е породена от факта, че в последните 

локални конфликти активно се използват авиационни и космически 

системи и средства за наблюдение, а ролята им при осигуряване на 

операциите непрекъснато нараства. 

Настоящото изследване се фокусира  върху един от най-важните 

проблеми при воденето на бойните действия – постигане на 

информационно превъзходство (ИП)  над вероятния противник. За тази цел 

е необходимо притежаване на определена информационна мощ – 

технически възможности на средствата, възприетите процедури за 

използването й за управление и създадената организационна структура.  

За постигането на информационно превъзходство  се привличат 

всички средства, доказали своите възможности. Водещо място в тази 

област се отрежда на средствата за въздушно и космическо разузнаване, 

създадени за добиване на голям обем информация, както и за 

противодействие на противниковата страна в това отношение.  

В настоящия момент Българската армия (БА), респективно  

Военновъздушните сили (ВВС), не разполагат с авиационен и космически 

разузнавателен компонент. Очевидна е необходимостта от придобиване и 

усвояване на специализирани авиационни и космически системи и 

средства за наблюдение (АКССН) на земната повърхност и за ранно 

предупреждение, които да се използват за информационно осигуряване и 

създаване на ИП в съвременните операции.  

В труда се дефинират и са решени основните задачи като: 

анализиране на съвременните аспекти на информационното осигуряване на 

операциите на въоръжените сили; обосноваване необходимостта от 

комплексно използване на авиационни и космически системи и средства за 

наблюдение при информационно осигуряване в съвременните операции; 
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извършване на SWOT-анализ при използването на авиационни и 

космически системи и средства за наблюдение и формулиране на 

стратегии, осигуряващи комплексното им прилагане; създаване на 

алгоритъм и на обобщени тактико-технически изисквания за избор на 

авиационна система за наблюдение на основата на безпилотните летателни 

апарати.  

На основание изложеното, считам, че изследваните и разработените в 

дисертационния труд проблеми са актуални и имат научно и 

научноприложно значение. 

 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд 

     

Дисертационният труд и приносите представляват лично дело на 

докторанта. Трифон Илиев добросъвестно е използвал наличната 

литература по темата на дисертацията. Лично е изследвал и разработил  

въпросите, свързани с анализ на схващанията за информационните 

операции (ИО) и  ролята на АКССН. Обосновал е необходимостта от 

комплексно използване на тези системи и средства за наблюдение при 

информационното осигуряване в съвременните операции. 

Разработил е алгоритъм за избор на авиационна система за 

наблюдение на основата на безпилотни летателни апарати (БЛА) и е 

дефинирал необходимостта, структурата и функциите на космическия 

сегмент на страната, осигуряващ съвместност на добиването и 

използването на информация от спътникови военни и/или комерсиални 

системи за наблюдение с двойно приложение. Обосновал е 

функционалната структура на системата за комплексна обработка на 

информацията от АКССН. Извършена е класификация на наблюдаваните 

обекти от космически и безпилотни летателни апарати чрез определяне на 
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тяхното функционално предназначение. Разработен е модел за откриване и 

разпознаване на обекти по информация от космическите и безпилотни 

летателни апарати за наблюдение и за организиране и използване на АКС в 

КТО на национално равнище.  

В резултат на изпълнение на поставените задачи и постигане на целта 

в предложения дисертационен труд са постигнати следните научни и 

научноприложни приноси: 

Научни приноси:  

1. Обосновано е създаването и функционирането на аерокосмически 

сегмент за информационно осигуряване на контратерористична операция 

на националните въоръжени сили.  

2. Създадена е класификация на наблюдаваните от космически и 

безпилотни авиационни системи обекти от терористичните формирования, 

като подробно са определени класовете и типовете на тези обекти.  

 

Научно-приложни приноси: 

1. На основата на SWOT-анализ е обоснована необходимостта от 

комплексно използване на авиационните и космическите системи и 

средства за наблюдение при информационно осигуряване в съвременните 

операции.  

2. Разработен е модел за откриване и разпознаване на обекти по 

информация от космическите и безпилотни летателни апарати за 

наблюдение с използване на електронна база данни, включително 

алгоритъм за разпознаване на сложни обекти.  

3. Разработен е практико-приложен подход за организиране и използване 

на аерокосмически сегмент в контратерористична операция на 

националните въоръжени сили. 

 

3. Критични бележки 



 

5 
 

По дисертационния труд имам следните критични бележки: 

- Авторът счита, че използването на БЛА във въоръжените сили на 

Р.България е предвидено да бъде във ВВС, като не отчита съвременното 

състояние  в Сухопътните войски и Специалните сили (стр.36). 

- Третият извод в първа глава визира предимствата на БЛА пред 

пилотируемите без да се уточняват при какви обстоятелства това е така. 

Факт е, че БЛА заемат  важно място, но не могат да заменят пилотираните. 

Неслучайно във втори извод на трета глава авторът счита, че 

аерокосмическият сегмент трябва да включва БЛА, пилотируеми ЛА и 

КЛА. 

- дисертационният труд би повишил качеството си, ако докторантът 

бе  анализирал и някои опити на терористите в използването на БЛА.  

Посочените критични бележки не влияят върху цялостното качество 

на дисертационния труд и не променят значимостта на постигнатите 

приноси. В бъдеще могат да бъдат взети предвид при разработване на 

следващ труд в тази област. 

 

4. Заключение 

 

Предложеният дисертационен труд на тема „Комплексно използване 

на авиационни и космически системи и средства за наблюдение при 

информационно осигуряване в съвременните операции” с автор Трифон 

Любомиров Илиев е самостоятелно научно изследване с научни и 

научноприложни резултати. Те са свързани с обосноваване  създаването и 

функционирането на аерокосмически сегмент за информационно 

осигуряване, създадаване на класификация на наблюдаваните от 

космически и безпилотни авиационни системи обекти, разработване на 

модел за откриване и разпознаване на обекти по информация от 

космическите и безпилотни летателни апарати за наблюдение с използване 
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на електронна база данни, разработване на практико-приложен подход за 

организиране и използване на аерокосмически сегмент в операции на  

въоръжените сили на Р. България. 

Настоящото изследване се фокусира върху усъвършенстване на 

информационното осигуряване в съвременните операции чрез комплексно 

използване на авиационни и космически системи и средства за 

наблюдение. 

Разработен е в съответствие със Закона за развитие на академичния 

състав и правилника за прилагането му и отговаря на критериите за 

получаване на образователната и научна степен „доктор“ в област на 

висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана”, професионално 

направление: 9.2. „Военно дело”, докторска програма „Организация и 

управление на въоръжените сили” 

 

5. Оценка на дисертационния труд 

 

Анализът на дисертационния труд и постигнатите в него научни и 

научноприложни резултати ми дават основание да поставя положителна 

оценка. Предлагам на научното жури да присъди образователната и научна 

степен „доктор“ по професионално направление: 9.2. „Военно дело”, 

докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили” на 

Трифон Любомиров Илиев за разработения от него дисертационен труд на 

тема: „Комплексно използване на авиационни и космически системи и 

средства за наблюдение при информационно осигуряване в съвременните 

операции”. 

 

                             Член на журито: 

28. 09. 2020 г.                     Доцент д-р....................../Стоимен Каремов/ 


