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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Използването на модерни системи и технологии, сред които авиационните и 

космическите такива, заемат основно място при определяне на основните рискове и 

заплахи в съвременни условия, влияещи върху сигурността и стабилността на 

държавите в глобален, регионален и национален мащаб. Прогнозирането и 

възпрепятстването на потенциални кризи и конфликти, обуславя важността и 

необходимостта от своевременно получаване на информация от различен характер 

и прилагането на съответните превантивни мерки. 

Бързото развитие на авиационният и космически сегмент в областта на 

добиване на информация в световен мащаб през последните десетилетия се 

определя основно от същественото му предимство, свързано с бързината на 

добиване и пълнота на добитата информация. Бурното развитие и внедряване на 

високите технологии в този сегмент водят до необходимостта от създаване на 

комплексен подход в процеса на планиране, организиранре, добиване, обработване 

и разпространение на разузнавателната информация. 

От тази гледна точка темата на дисертационния труд е актуална, отчитайки, 

че се налагат все по-високи изисквания към качеството и прецизността на 

информационното осигуряване, имащо отношение към дейностите свързани с 

управлението при кризи. 

Значимостта на дисертационния труд се определя и от липсата на 

национални политики за единно и комплексно използване на потенцияла на 

въздушният и космическият домейни в областта на информационното осигураване. 

Направените от докторанта Трифон Илиев изследвания и анализи на 

възможностите за използване на въздушно-космическото пространство за добиване 

на информация, чрез пилотируеми и безпилотни системи в национален и глобален 

аспект може да бъде разглеждан като основа за създаване на модел за комплексно 

използване на аерокосмически сегмен за нуждите на стратегическото и 

оперативното наиво в Република България. 
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До сега не ми е известно да има така задълбочени и комплексни разработки 

по темата от други автори. 

Съдържанието на дисертационния труд напълно съответства на 

разработваната тема. Същото е изградено върху основата на извършени 

изследвания и анализи на: съвременните аспекти на информационното осигуряване 

на операциите на ВС и на ролята на авиационните и космическите системи за 

наблюдение, като е изведена необходимостта от комплексно използване на 

авиационни и космически системи и средства за наблюдение при информационно 

осигуряване; чрез извършен SWOT-анализ на използването на авиационни и 

космически системи и средства за наблюдение и формулиране на стратегии, 

осигуряващи комплексното им прилагане, е създаен алгоритъм за определяне на 

обобщени тактико-технически изисквания за избор на авиационна система за 

наблюдение на основата на безпилотните летателни апарати.  

На тази база е извършена класификация на наблюдаваните обекти, чрез 

определяне на тяхното функционално предназначение и е създаден модел за 

откриване и разпознаване на обекти по информация от космически и безпилотни 

летателни апарати.  

 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд. 

Предложеният дисертационен труд показва, че авторът е постигнал 

очакваните резултати и е постигнал приноси както в научно приложен аспект, така 

и в приложен. 

Потвърждавам изброените в автореферата приноси, а именно: 

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 
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подробно са определени класовете и типовете на тези обекти.  

3. Обоснована е необходимостта от комплексно използване на 

авиационните и космическите системи и средства за наблюдение при 

информационно осигуряване в съвременните операции. 

4. Разработен е алгоритъм за избор на безпилотен летателен апарат за 

наблюдение и на необходимия брой безпилотни авиационни системи за 

информационно осигуряване в съвременните операции.  

5. 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.   

6. Допълнени и прецизирани са основните понятия в авиационния и 

космическия мониторинг, които са сходни по съдържание и осигуряват 

професионална преценка на начините на използване на авиационни и космически 

системи и средства за наблюдение.  

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

на аерокосмически сегмент в контратерористична операция на националните 

въоръжени сили.  

Считам, че същите са изключително дело на автора, в резултат от работата 

му не само върху дисертационния труд, но и в един значителен период от време (за 

което подсказват и представените публикации). 

Представените публикации са авторски и потвърждават посоченият по-горе 

извод. 

3. Критични бележки. 

Основните ми критични бележки са свързани с недостатъчно пецизираните 

изводи от изследванията в отделните глави и наличието на такива, които не 

произтичат от изложеното съдържание. 

Същите не се отразяват на качеството на предложения дисертационен труд. 
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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 инж. Трифон 

Любомиров ИЛИЕВ е задълбочено и самостоятелно научно изследване с научни, 

научно-приложни и практико-приложни резултати, които спомагат за решаване на 

редица проблеми, свързани с комплексното използване на аерокосмическото 

пространство в Република България. 

Разработен е в съответствие с нормите на закона за развитието на 

академичния състав в Република България и правилника за неговото приложение. 

Напълно отговаря на изискванията за получаване на образователна и научна степен 

„доктор” в област на висшето образование 9 „Сигурност и отбрана”, професионално 

направление 9.2. „Военно дело” – „Организация и управление на Въоръжените 

сили”. 

5. Оценка на дисертационния труд 

Като имам предвид качествата на дисертационния труд и постигнатите 

приноси давам положителна оценка и предлагам на научното жури да присъди 

образователната и научна степен „доктор” в областта на висшето образование 9 

„Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. „Военно дело” – 

„Организация и управление на Въоръжените сили” на инж. ТРИФОН 

ЛЮБОМИРОВ ИЛИЕВ за разработения от него дисертационен труд. 

 

29.09.2020  г.                Член на журито: 

                  

   Полковник доцент д-р ............................РОСЕН    ДИМИТРОВ 

 

 

 


