
                                                                                                                                                                 
 

ВОЕННА AКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 
     1504, София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82,  

 
 
 

Рег. № ______________________/__.__.2021 г. 
Екз. № __   

 
 
 
 
Р Е Ц Е Н З И Я 

 
от професор, д.н., инж., полк.(о.з.) Димитър Илиев Недялков,  

професор в катедра „ВВС и ПВО“, факултет „Командно-щабен“,  
Военна академия „Георги Стойков Раковски“, 

 

Област на висшето образование:   „Сигурност и отбрана“; 
Професионално направление:        „Военно дело“;  
Научна специалност: „Организация и управление на Въоръжените сили“. 

 
на научните трудове,  на полковник доктор Петър Симеонов Христов,  

доцент в катедра „ВВС и ПВО“ на факултет „Командно-щабен“ във Военна 
академия „Г. С. Раковски“ представени по конкурс за заемане на академична 
длъжност „професор“ за военнослужещ, в област на висше образование 
„Сигурност и отбрана“, професионално направление „Военно дело”, научна 
специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, по учебните 
дисциплини: „Основи на управлението на войските“, „Тактика-II част (ВВС)“, 
„Защита на суверенитета над въздушното пространство“, „Въздушно право“, 
„Обработване на радиолокационната информация и автоматизирани системи 
за управление в ПВО“, „Организация и използване на системата за зенитно-
ракетно прикритие“ и „Системи на въоръжение и специално техническо 
осигуряване в авиацията и ПВО“  в катедра „ВВС и ПВО“ на факултет 
„Командно-щабен“ във Военна академия „Г. С. Раковски“. 

Конкурсът е обявен със заповед на министъра на отбраната № ОХ - 
71/28.01.2021г., и публикуван в Държавен вестник - брой № 12/12.02.2021г. 

Съставът на Научното жури е отдаден в заповед на Началника на Военна 
академия „Г. С. Раковски“ – № СИ29-РД03-87 от 30.03.2021г.  

Единствен кандидат за участие в конкурса е полковник доктор Петър 
Симеонов Христов,  доцент в катедра „ВВС и ПВО“ на факултет „Командно-
щабен“ във Военна академия „Г. С. Раковски“. 
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1. Обща характеристика на научноизследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата. 

 

Единственият кандидат в конкурса за „професор“, полковник доцент 

доктор Петър Симеонов Христов, е роден на 20 юни 1963 г. Той притежава 

богат войскови опит и такъв в обучението на кадри в сферата на сигурността и 

отбраната. Той завършва ВНВАУ „Г. Димитров”, гр. Шумен 1986 г. Девет 

години по-късно придобива магистърска степен от ВА „Г. С. Раковски“- 

специалност – „Организация и управление на ОТФ от ВВС“. 

След обучение във Военна академия „Г. С. Раковски“ в докторантура чрез 

самостоятелна подготовка към катедра „ПВО“, защитава през 2006 г. 

дисертационен труд на тема „Възможности за повишаване устойчивостта на 

система за бойно управление на групировка за ПВО“,  и придобива ОНС 

„Доктор“  в професионално направление 9.2. „Военно дело“, по научна 

специалност - 05.12.01. „Организация и управление на въоръжените сили“. 

От 1996 г. до настоящия момент заема последователно академичните 

длъжности асистент, ст. асистент, гл. асистент, а от 2010 г. и доцент във 

Военна академия „Г. С. Раковски“. 

 Полковник доктор Петър Симеонов Христов свързва своята научно-

изследователската дейност с проблемите на противовъздушния бой, 

въздушния суверенитет, въздушното право, националната сигурност и др. 

Предвид усилията му в посочените област и за заемане на длъжността 

„професор“, е представил за рецензиране 14 публикации в обем от 843 стр. (от 

които 11 са самостоятелни и 3 са в съавторство с предоставени разделителни 

протоколи). Те са както следва: монографични трудове - 2, публикувана глава 

от колективна монография и колективни томове с научно рецензиране - 1; 

доклади от научни конференции - 8; публикуван университетски учебник - 3 

(1 самостоятелен и 2 в съавторство). Цитиранията в монографии и колективни 
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томове - 4, рецензиите на монографични  трудове - 4, цитиранията в 

нереферирани списания - 26. 

Приемам за рецензиране всичките представени от кандидатът в конкурса 

публикации. 

 Резултатите от научно-изследователската и приложна дейност са 

апробирани надлежно на научни  конференции и в периодични научни 

издания в България.   

Научната продукция на кандидата в конкурса полковник доцент доктор 

Петър Симеонов Христов отговаря на изискванията на оценъчна система на 

показателите за заемане на академична длъжност „професор“ в област на 

висшето образование „Сигурност и отбрана“, професионално направление 

„Военно дело” по дейности и показатели с общо -  1015  точки, което е много 

над изискуемите 550. 

Представените трудове се използват или могат да бъдат използвани за 

обучение на слушатели, студенти, специализанти и докторанти както във 

военнообразователната система, така и в други, обучаващи специалисти в 

сферата на националната сигурност.  

 

2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

 

В процеса на работата ми като член на научното жури не е получаван 

неанонимен и мотивиран писмен сигнал за установяване на плагиатство в 

публикациите на кандидата по конкурса. В предоставените от полковник 

доцент доктор Петър Симеонов Христов материали за участие в конкурса не 

съм установил елементи на плагиатство.  
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3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на 

кандидата. 

 

Кандидатът полковник доцент доктор Петър Симеонов Христов е офицер 

с богата педагогическа подготовка. Тя се заключава във водене на лекции и 

упражнения по учебни дисциплините „Основи на управлението на войските“, 

„Тактика-II част (ВВС)“, „Обработване на радиолокационната информация и 

автоматизирани системи за управление ПВО“, „Системи на въоръжение и 

специално техническо осигуряване в авиацията и ПВО“, „Сложни системи и 

целева устойчивост“.  

Заетостта му в учебния процес е от над 300 приведени учебни часове за 

всяка от последните години. Участва в колективи за целево разработване и 

създаване на учебно плановата документация за обучение на слушатели от 

специализация „ВВС” и студенти по магистърската специалност „Сигурност 

във въздухоплаването“ с над 5 учебни плана и 25 учебни програми. Прави 

усилия за придобиването на способности за обучение на специалисти в 

областта на ДУЛС в рамките на ВА „Г. С. Раковски“. Бил е научен 

ръководител на повече от 54 дипломанти по магистърски програми  на 

Академията и на докторант  с успешно защитен дисертационен труд.   

 

4. Основни научни резултати и приноси. 

 

Научните резултати и приноси на кандидата са с научен, научно-

приложен характер и могат да се обобщят в три основни направления: 

противовъздушната и противоракетната отбрана (ПВ и ПРО), организация и 

управлението на военните формирования от ВВС, подготовка и 

професионална квалификация на кадри от авиацията и наземно базираните 

средства за ПВ и ПРО в сигурността и отбраната. 
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В първото от посочените направления предложените материали 

предлагат знания в областта на теорията и практиката на военните 

формирования и гражданските институции в системата за защита на 

въздушния суверенитет.  Те са обобщени и синтезирани. Системно е 

анализирана фактологията и поуките от практиката за достигане на нивата на 

необходимите способности от формированията участващи в системата за 

въздушен суверенитет при изпълнението на подобна стратегическа задача. 

Предложени са направления за усъвършенстване на националната система за 

осигуряване на въздушен суверенитет, чрез въвеждане на изменения и 

допълнения в нормативната и поднормативна уредба и в компонентите на 

самата система за постигане на по-висока ефикасност и оперативност. 

Във второто от посочените направления предложените материали 

предлагат знания за организацията и управлението на ПВ и ПРО в 

противовъздушните операции и са предложени принципно нови теоретични 

изводи от извършените анализи. Обърнато е особено внимание на специално 

техническо осигуряване при провеждането на посочените, предвид тяхната 

специфика. Предложен е вариант за подобряване на организацията и 

планирането на специално-техническото осигуряване на Военновъздушните 

сили и усъвършенстване управлението на отговорните за това формирования. 

В третото от посочените направления предложените материали предлагат 

анализирани, систематизирани и оценени моделите, учебните планове и 

програми за обучението на кадрите от формированията за ПВО във Военна 

академия, и в частност на специалисти от ЗРВ, РТВ, ИА и системи за 

автоматизирано бойно управление от ПВО и авиация. Определен принос са 

предложените възможности за придобиване на знания от състава на 

Военновъздушните сили чрез обучението по специалността с въвеждането на 

нови специализирани квалификационни курсове. 
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За по-детайлното онагледяване на приносите от предложените материали 

от полковник доцент доктор Петър Христов съм определил следните негови 

Научни приноси: 

- Дефинирани и предложени са направления за усъвършенстване на 

системата за въздушен суверенитет, чрез използване на системен подход за 

постигане на по-висока устойчивост и ефективност при внедряване на 

концепцията за единно използване на въздушното пространство от 

формированията от ПВО - трудове – Г 4.2, Г  7.18,  Г 7.19, Е 22.1, Е 22.2; 

 - Обобщени, доразвити и системно анализирани са съществуващите 

знания за планиране и изграждане на системата за въздушен суверенитет – 

трудове – Г 4.2, Г 7.18; 

 - Приложен е процесен подход при разкриване значението на ПВО за 

изграждане надеждна система за гарантиране на въздушния суверенитет и 

териториалната цялост на Република България – трудове - Г 4.2, E 20.2; 

- Предложени са нови теоретични постановки на зенитното прикритие 

като основен фактор за защита на силите и критичната инфраструктура в 

зоната на операцията в национален и съюзен формат - трудове – E 20.3,  Г 

7.19; 

-  Обогатена е теорията за изграждане на ПВ и ПРО, като е използван 

системния анализ за разкрити причинно следствените връзки на процесите по 

интегриране на системата за бойно управление в системата за ПВ и ПРО на 

НАТО и тяхното влияние върху защита на силите в съюзни операции – 

трудове – Г 4.2, 7.11; 

- Систематизирани и доразвити са теоретичните аспекти на подготовка на 

формированията за ПВО и използването на „комплекси за въздушна 

обстановка“ за подготовка и проверка на способностите им - трудове – B 3.2, 

Г 7.19, Г10.1; 
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- Отново с използване на системен анализ са доразвити съществуващите 

знания за функциониране на подсистемите за специално-техническото, 

ракетно-техническо, техническо и метрологично осигуряване във 

формированията за ПВО – труд  - E 20.3; 

- Предложени са направления за развитие на съвременното научно знание 

и квалификация в българската военна образователна система и наука. 

 

Научно-приложни приноси: 

 - Анализиран и доразвит е процесът на обучение, квалификация и 

подготовка на кадри за нуждите на формирования от други ведомства при 

гарантиране на въздушния суверенитет - трудове – Г 4.2, Г 7.18; 

- Анализирани са резултатите на база поуките от практиката, 

систематизирани и критично обосновани са направления за усъвършенстване 

на ПВО, свързани с поддръжката от страната домакин при защита на силите в 

района на съюзната операция  - трудове – Г 10.1, Г 7.13, Г 7.14, Е 20.1, Е 22.1; 

- Предложени са нови подходи за използване на системи за симулации и 

за създаване на тренировъчни условия близки до реалните условия за 

провеждане на бойни действия от формированията на ЗРВ, РТВ, ПВО (в) и 

авиация - Г 7.15, Г 7.16 Г7.17, Г 7.19, E 22.3; 

 - Обосновани са обективни критерии за оценка на изграждане на 

устойчиви структури във формированията на ПВО на БА и автоматизираните 

системи за бойно управление – трудове - Г 7.16, Г 7.17, Г 10.1. 

 Изброените научни и научно-приложна приноси доказва по безспорен 

начин, че кандидатът в конкурса, полковник доцент доктор Петър Симеонов 

Христов, има своя значим принос и място в научната теория и практика на 

образователната и научна област „Сигурност и отбрана” и професионално 

направление „Военно дело“ в рамките на подготовката на военни и 

граждански кадри. 
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5. Оценка на значимостта на приносите за науката и 

практиката. 

  

Посочените приноси са с висока научна и научно-приложна стойност. Те 

категорично са лично дело на кандидата. Могат да бъдат използвани от 

държавното управление. Част от тях вече се прилагат се в учебния процес на 

Академията и са безспорно потвърждение в последователността на усилията 

на кандидата полковник доцент доктор Петър Симеонов Христов, предвид 

факта, че са продължение на докторската му дисертация от 2006 г. 

Приносите на кандидата притежават неоспорима значимост в 

професионално направление  - 9.2. „Военно дело”. Доказателство за подобно 

твърдение е, че част от тях служат при разработването и осъвременяването на 

концептуални и доктринални документи, стратегически прегледи на отбраната 

и други. 

 

6. Критични бележки за представените трудове. 

 

Към представените за рецензиране материали на полковник доцент 

доктор Петър Симеонов Христов могат да се отправят и следните критични 

бележки: 

- в оформянето на съдържанието на някои от текстовете в трудовете има 

неточности, правописни и редакционни грешки, които влошават 

възможностите за бързо и точно възприятие на предложеното; 

- библиографията на използваната и цитираната литература в част от 

публикациите не е оформена съгласно изискванията на Стандарт за 

библиографско цитиране – БДС/ISO 690:2011; 

- макар основна част от публикуваните научни трудове да са насочени 

към строго специфична аудитория, те могат да подлежат на публикации в 
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реферирани издания, което трябва да бъде предмет на бъдещи усилия на 

кандидата. 

Посочените критични бележки не омаловажават резултатите, постигнати 

от кандидата полковник доцент доктор Петър Симеонов Христов. 

 

7. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът смята, 

че следва да вземе отношение.  

Познавам полковник доцент доктор Петър Симеонов Христов като мой 

колега и изявите му в научната област, в която той се е доказал като личност и 

уважаван специалист повече от двадесет години. 

Имам отлични впечатления от него и като професионалист в своята 

област, и като преподавател и човек. Смятам, че полковник доцент доктор 

Петър Симеонов Христов е признат специалист и е достоен за научното 

звание „професор”. 

 

8. Заключение. 

 

Имайки предвид изложеното дотук, количеството и качеството на 

представените трудове, изброените научни и научно-приложни приноси на 

единствения кандидат в конкурса полковник доцент доктор Петър Симеонов 

Христов, считам, че той напълно съответства на изискванията на ЗРАСРБ и 

Правилника за неговото прилагане за присъждане на званието „професор”, 

както и на изискванията и условията на конкурса. Предоставената от 

кандидата в конкурса документация и научна продукция отговарят на 

изискванията на чл. 29 от ЗРАСРБ  и чл.60 от Правилника за неговото 

прилагане. 
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9. Оценка на кандидата. 

 

Като отчитам цялостната научноизследователска и преподавателска 

дейност на кандидата, оценката ми за представените научни трудове, тяхната 

значимост, съдържащите се в тях научни и научно-приложни приноси на 

полковник доцент доктор Петър Симеонов Христов, единствен участник в 

конкурса за заемане на академична длъжност „професор“, в област на висшето 

образование „Сигурност и отбрана“, професионално направление „Военно 

дело”, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, 

по учебните дисциплини - „Основи на управлението на войските“, „Тактика-II 

част (ВВС)“, „Защита на суверенитета над въздушното пространство“, 

„Въздушно право“, „Обработване на радиолокационната информация и 

автоматизирани системи за управление в ПВО“, „Организация и използване на 

системата за зенитно-ракетно прикритие“ и „Системи на въоръжение и 

специално техническо осигуряване в авиацията и ПВО“  в катедра „ВВС и 

ПВО“ на факултет „Командно-щабен“ във Военна академия „Г. С. Раковски“ е 

„положителна”. 

Предлагам на уважаемото Научно жури по конкурса да класира 

кандидата - полковник доцент доктор Петър Симеонов Христов и да 

предложи на Факултетния съвет при факултет „Командно-щабен“  да бъде 

избран и да заеме академичната длъжност „Професор” в катедра „ВВС и 

ПВО“ на факултет „Командно-щабен“ във Военна академия „Г. С. Раковски“ - 

гр. София . 

30.04. 2021г.    

гр. София              

                                                     ЧЛЕН НА НАУЧНОТО ЖУРИ:  

                            

                 проф. д.н.  инж. полк. (о.з.)               (Димитър Недялков) 


