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ВОЕННА  АКАДЕМИЯ  “Г.С.РАКОВСКИ” 

 
С Т А Н О В И Щ Е  

 
от професор д-р Димитър Салтиров Димитров,  

катедра „Управление на системите за сигурност” при „Факултет по 
технически науки” на Шуменски Университет „Епископ Константин 

Преславски”, гр. Шумен 9700, ул. „Университетска“ № 115, тел.: 054 830 495  
 

ОТНОСНО: 

 Научните трудове, представени по конкурса за заемане на 
академична длъжност „професор” за военнослужещ в катедра “ВВС и 
ПВО” при факултет “Командно-щабен” на ВА ”Г. С. Раковски” в област на 
висшето образование 9. “Сигурност и отбрана”, професионално 
направление 9.2. “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“, в 
„Обработване на радиолокационната информация и автоматизирани 
системи за управление ПВО“, „Организация и използване на системата за 
зенитно-ракетно прикритие“ и „Системи на въоръжение и специално 
техническо осигуряване в авиацията и ПВО“. Конкурсът е обявен със 
заповед на Министъра на отбраната № ОХ – 71 от 28.01.2021г. и обнародван 
в “Държавен вестник”, брой 12 от 12.02.2021г. 

Съставът на Научното жури е определен със Заповед на Началника на 
Военна академия „Г. С. Раковски“ № СИ29-РД03-87 от 30.03.2021г. 

НА КАНДИДАТА: 
Полковник доцент д-р Петър Симеонов Христов, началник на 

катедра „ВВС и ПВО“, във факултет „Командно-щабен“, на Военна 
академия „Г.С. Раковски”, София. 
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1. Обща характеристика на научноизследователската, 
научно- приложната и педагогическата дейност на кандидата 

Кандидатът в конкурса за заемане на академична длъжност „професор” 
във ВА „Г. С. Раковски“, полковник доцент д-р Петър Симеонов Христов, 
отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния състав на 
Република България: притежава образователна и научна степен „доктор” по 
научното направление на обявения конкурс “Военно дело”; заема 
академичната длъжност "доцент" в катедра „ВВС и ПВО“ на Академията от 
11 години. 

Единственият кандидат в обявения конкурс участва с трудове както 
следва: 

 Разработил е две монографии -  авторски; 
 Автор е на глава от колективен труд в обем от 45 страници и 

книга в обем 103 страници; 
 Написал е университетски учебник, и е съавтор в още два, с обем 

от 295 страници; 
 Представя статии и доклади, публикувани в нереферирани 

списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни 
томове - 19 броя – от които 8 авторски в обем 62 страници и 11 в съавторство; 

 Има 4 цитирания в монографии и колективни томове с научно 
рецензиране и 26 цитирания в нереферирани списания с научно 
рецензиране. 

Полковник доцент д-р Петър Христов се изявява като много добър 
администратор, педагог, изследовател, отличен организатор и популяризатор 
на науката. 

 
2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата. 
Полковник доцент доктор Петър Христов има богат, двадесет и три 

годишен преподавателски опит във Военна академия "Г. С. Раковски". 
Утвърден опитен педагог, изявен лектор, ръководител на упражнения, 
семинари, учения и тренировки с обучаеми. 
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Представените за конкурса монографии, книги, учебници и учебни 
пособия са разработени на високо научно и методическо ниво. Те са 
доказателство за образцовата педагогическа подготовка и висок авторитет на 
кандидата. Представените материали са включени в учебните програми на 
катедрата и се използват в обучението на широк кръг обучаеми във Военна 
академия „Г. С. Раковски“. 

Аудиторната му заетост през последните пет години превишава 
значително норматива за началник на катедра. 

Ръководената от полковник доц. д-р Петър Христов докторантка 
Елеонора Иванова Добрева успешно е защитила дисертационен труд през 
2019г. 

Участвал е в два национални и два международни научни или 
образователни проекта . 

Има и участие в колективи за разработване на стратегически и 
доктринални документи в областта на сигурността и отбраната: „Доктрина 
за защита на силите” НП-3.14, МО (2021); „Концепция за развитие на 
системата за зенитноракетно прикритие” (2017) и „КОНЦЕПЦИ за 
моделиране и симулации във въоръжените сили на Република България.” 
(2015). 

От списъка на водените дисциплини може да бъде направен изводът, 
че е обхваната една много актуална и базова предметна област. 

Убедено мога да заявя - кандидатът има професионални, 
изследователски, педагогически и лични качества да заеме академичната 
длъжност „професор“ по обявения конкурс. 

 
3 . Основни научни резултати и приноси 
Кандидатът за заемане на академична длъжност „професор“ във  

Военна академия "Г. С. Раковски" полковник доц. д-р Петър Христов е 
представил справка за научни и научно приложни приноси по тематични 
области на разпределяне на научната продукция. Основният фокус е върху 
постигането на нови знания и обогатяване на теорията и практиката на 
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областта на противовъздушната и противоракетната отбрана (ПВ и ПРО); 
на организацията и управлението на военните формирования и 
подготовката и професионалната квалификация на кадри от авиацията и 
наземно базираните средства за ПВ и ПРО в сигурността и отбраната.  

Научните и научно-приложните приноси на полковник доцент доктор 
Петър Христов оценявам като значителни и оригинални. Те могат да се 
обособят в следните групи: 

 Трансфериране на съвременното научно знание в 
българската военна образователна система и наука - въведен е системният 
анализ в теорията на ПВ и ПРО, като са разкрити причинно-следствените 
връзки на процесите по интегриране на системата за бойно управление в 
системата за ПВ и ПРО на силите на НАТО и тяхното влияние върху 
защитата на силите в съюзни операции; приложен е процесен подход при 
разкриване на влиянието на зенитното прикритие за гарантиране на 
въздушния суверенитет върху основната функция на Въоръжените сили за 
гарантиране на суверенитета и териториалната цялост на Република 
България; въведен е системния анализ  и са доразвити съществуващите 
знания за планиране и изграждане на системата за въздушен суверенитет - за 
това свидетелстват публикации с номера Г4.2, Г7.11, Г7.18, Е20.2, Е20.3. 

 Научни приноси към фундамента на съвременната военна 
наука - формулирани са нови теоретични постановки, в които зенитното 
прикритие е представено като основен фактор за защита на силите и 
критичната инфраструктура в зоната на операцията в национален и съюзен 
формат; систематизирани и доразвити са съществуващите теоретични 
постановки за ПВ и ПРО, като система съставена основно от системи на 
зенитно прикритие, изтребително авиационно прикритие, система за 
наблюдение на въздушното пространство, система за бойно управление и  
система за специално-техническо осигуряване; доразвити са теоретичните 
аспекти на подготовката на формированията за ПВО и използването на 
комплекси за въздушна обстановка за подготовка и проверка на 
способностите им - публикации с номера Г4.2, Г7.13, Г7.19, Г10.1, Е20.3. 
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 Създаване на нови подходи и методи, както и развитие и 
приложение на съществуващи такива за решаване на проблеми в 
различни области -  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 авиацията; обосновани са обективни критерии за оценка на 
изграждането на устойчиви структури във формированията на ПВО на БА и 
автоматизираните системи за бойно управление; формулирани са 
направления за усъвършенстване на системата за въздушен суверенитет, чрез 
използване на системен подходи за постигане на по-висока устойчивост, 
ефективност и разрешаване на възникнали изисквания към системата, 
породени от внедряване на концепцията за единно използване на въздушното 
пространство на формированията от ПВО; представени са различни аспекти 
на ПВ и ПРО, чрез анализ на резултатите и поуките от практиката, като са 
систематизирани и критично обосновани направления за усъвършенстване на 
ПВО, свързани с поддръжката от страната домакин – защита на силите в 
района на съюзната операция; частично е изследван и доразвит процеса на 
обучение и подготовка на кадри за нуждите на формированията от другите 
ведомства при гарантиране на въздушния суверенитет - публикации с номера 
Г4.2, Г7.13, Г7.14, Г7.15, Г7.16, Г7.17, Г7.18, Г7.19, Г10.1, Е20.1, Е22.1, Е22.2. 

В областта на подготовката и професионалната квалификация на 
кадри от авиацията и наземно базираните средства за ПВ и ПРО са 
анализирани, систематизирани и оценени моделите, учебните планове и 
програмите за обучение 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 авиацията. Изведени са някои 
възможности за подобряване на обучението по специалността, 
въвеждането на нови специализирани курсове, обучението на студенти по 
специалността „Сигурност във въздухоплаването“. Очертани са 
възможностите за подобряване на професионалната реализация на 
обучаемите в областта на ПВО.  В резултат на това са разработени и 
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внедрени в обучението учебни програми - “Основи на управление на 
войските” за всички слушатели във Военна академия, както и адаптираната 
програма “Въздушно право” за обучението на студенти в магистърска 
специалност  „Сигурност във въздухоплаването“. 

 
4 . 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 
системата за управление на ПВ и ПРО и в учебния процес на Академията. 

 
5 . Критични бележки за представените трудове 
Представените публикации са структурирани, прецизно разработени, с 

голяма аналитичност, в съответствие с научната терминология. Приносите 
постигнати в тях са значителни, поради което нямам критични бележки, 
които да променят тяхната значимост. 

Ще си позволя да препоръчам в бъдеще авторът да използва в богатата 
си преподавателска практика управлението на рисковете при бойното 
управление на ПВО и авиацията в конфликтна среда. 

 
6 . Заключение 
Считам, че представените научни трудове са самостоятелно дело на 

кандидата и успешно защитават изявените от него претенции за научни и 
научно приложни приноси. Научната продукция на полковник доц. д-р 
Петър Христов намира отражение в научни бази данни в Интернет и 
научни мрежи с едно много добро представяне, изразено чрез 
проследяемите наукометрични показатели. Към това се добавя и списъкът 
със забелязани цитати, показващ добро познаване на научната работа на 
кандидата и умело използване за продължаване и разгръщане на научните 
му изследвания. Известна част от представените за рецензиране 
публикации са в съавторство, което не омаловажава приноса на полковник 
доц. д-р Петър Христов, а напротив – показва, че се търсят начини и се 
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намират успешни решения за участие в научни колективи и прилагане на 
интегрирани подходи. 

 
7 . Оценка на кандидата 
Характерът и съдържанието на представените от кандидата в конкурса 

научни публикации и приложената документация напълно отговарят на 
изискванията на Закона за развитие на академичния състав – чл. 29, 
Правилника за неговото приложение – чл. 60 и нормативната уредба на ВА 
„Г. С. Раковски” за научна продукция с приноси и приложимост в учебния и 
изследователски процес за заемане на академичната длъжност „професор”. 

Убедено подкрепям кандидатурата на полковник доцент д-р Петър 
Симеонов Христов, участник в конкурса за заемане на академична длъжност 
„професор” в катедра „ВВС и ПВО” на факултет „Командно-щабен” във 
Военна академия „Георги Стойков Раковски“, в област на висшето 
образование 9. „Сигурност и отбрана”; професионално направление 9.2. 
„Военно дело”, научна специалност „Организация и управление на 
въоръжените сили“ и предлагам на уважаемите членове на научното жури, да 
вземем решение той да бъде избран и да заеме академичната длъжност 
„професор”. 

  
Шумен Изготвил становището: 
01.05.2021г.                                                         /проф. д-р Димитър Салтиров/ 
 

 
 
 


