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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
oт  

полковник доктор Светослав Димов Славов, 

доцент в катедра „Военновъздушни сили и Противовъздушна отбрана” при 

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

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел. 02/92 26 634, 

 

за научните трудове, представени по конкурса, обявен със заповед на министъра 

на отбраната №ОХ-71/28.01.2021г., публикувана в ДВ бр. 12/12.02.2021г., за 

заемане на академична длъжност „професор” в катедра „Военновъздушни сили и 

Противовъздушна отбрана” на факултет „Командно щабен” на ВА „Г.С. 

Раковски” в област на висше образование 9. „Сигурност и отбрана”, 

професионално направление 9.2. „Военно дело”, научна специалност 

“Организация и управление на въоръжените сили”, по учебните дисциплини: 

„Тактика II част (ВВС)", “Защита на суверенитета над въздушното 

пространство”, „Въздушно право“, „Обработване на радиолокационна 

информация и АСУ в ПВО“, „Организация и използване на системата за 

зенитно-ракетно прикритие" и „Системи на въоръжение и СТО в авиацията и 

ПВО“ на кандидата: 

- полковник доктор Петър Симеонов Христов, доцент в катедра 

“Военновъздушни сили и Противовъздушна отбрана” към факултет “Командно-

щабен” на Военна академия “Г. С. Раковски”, гр. София, бул. “Евлоги и Христо 

Георгиеви” № 82. 
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1. Обща характеристика на научно-изследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата.  

В конкурса за заемане на академична длъжност „професор”, кандидатът 

участва с обща научна продукция от 14 научни труда от които две монографии с 

обем от 170 стр.и 276 стр., 8 статии и доклади, 1 глава от колективна монография 

и 3 университетски учебника.  

В трудовете са разработени проблеми, свързани с гарантиране на 

въздушния суверенитет, изграждане и развитие на системата за противоракетна и  

противовъздушна отбрана; локалните конфликти и поуки от практиката при 

използването на силите и средствата за противовъздушна отбрана, системите на 

въоръжение в ПВО и специалното техническо осигуряване на формированията 

от ПВО. 

Изнесените доклади на научни конференции и публикуваните статии в 

специализирани издания, касаят въпроси свързани с използването на 

формированията от ПВО при осигуряване и гарантиране на въздушния 

суверенитет на страната. Разглеждат се възможностите за усъвършенстване на 

организационната структура и ефективността на системата за противовъздушна 

отбрана.  

Разработените учебници и учебни пособия са в пряка връзка с учебните 

дисциплини за които е обявен конкурса. Посветени са на въпроси, свързани с: 

възможностите за сформиране и организационно изграждане на формированията 

за ПВО в зависимост от условията на обстановката; направленията за 

гарантиране на въздушния суверенитет; усъвършенстването на организацията и 

ефективността на специално техническото осигуряване на ПВО; изследване на 

резултатите от използването на силите и средствата за ПВО в локалните войни и 

конфликти.  



 3/6 
 

Анализът на продукцията на кандидата показва, че той умело успява да 

съчетае ролята на изследовател и педагог в процеса на създаването и развитието 

на знанието, свързано с разглежданата тематика. 

Като преподавател в катедрата полк. доцент Христов постоянно 

усъвършенства своята професионална и педагогическа подготовка и е доказал, че 

притежава необходимите качества и опит като преподавател за дисциплините по 

които се провежда конкурса.  

Участвал е в проекти, свързани с разработване на нови магистърски 

учебни планове и програми и методическа документация на тактически задачи и 

командно-щабни учения. 

 

2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

Към днешна дата не ми е известно да са постъпили сигнали относно 

публикациите на кандидата за плагиатство от анонимен или неанонимен 

характер. 
 
 
3. Основни научни резултати и приноси. 

Основните научни резултати на представените за становище трудове са 

свързани основно с противовъздушната и противоракетната отбрана, повишаване 

устойчивостта на военните формирования при участие в операции и гарантиране 

на въздушния суверенитет. 

Частично е изследван и доразвит процеса на обучение и подготовка на 

кадри за нуждите на формирования от другите ведомства при гарантиране на 

въздушния суверенитет.  

Постигнатите резултати в научно-изследователската и научно-приложната 

дейност характеризират кандидата, като учен с много добра подготовка, 

дълбочина на изследваните проблеми, сериозно отношение към развитието на 

теоретични и теоретично-приложни въпроси възникващи при гарантирането и 
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осигуряването на въздушния суверенитет на страната.  

Научните и научно-приложни приноси са свързани с: 

 прилагане на системен анализ за доразвиване на съществуващите 

знания за планиране и изграждане на системата за въздушен суверинитет;  

 структуриране на системата за ПВО в зависимост от развитието на 

нормативната база в Република България, поетите съюзнически ангажименти и 

нивото на гражданско-военните отношения при гарантиране на въздушния 

суверенитет; 

 обосноваване подходящи способи и форми за използване на 

формированията от ПВО и ПРО в противовъздушните операции; 

  разкриване на тенденциите за участието на формирования от ПВО в 

противовъздушни операции, чрез формулиране на поуките от практиката, като 

резултат от анализ на съвременните войни и конфликти при прикритие на войски 

и обекти от удари нанасяни от въздуха; 

  доразвиване на съществуващите знания за функциониране на 

специално-техническото осигуряване, както и на подсистемите за ракетно-

техническо, техническо и метрологично осигуряване във формированията за 

ПВО; 

 

4. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката. 

             Научните и научно-приложните приноси в трудовете на кандидата 

обогатяват и доразвиват отделни направления на военната наука, свързани с  

усъвършенстване използването на формирования от ВВС при участието им в 

противовъздушни операции, както и въпросите, свързани с използването на 

военно-научните постижения в практиката за гарантиране на въздушния 

суверенитет, чрез използване на системен подход.  

 

 



 5/6 
 

 5. Критични бележки за представените трудове. 

Мога да отбележа най-общо, само някои технически бележки по 

оформянето на предлаганите за оценка публикации, които не оказват влияние 

върху постигнатите резултати, както и широкият обхват на основните 

направление на изследване. Последното може да се окаже ограничение за 

постигане на задълбоченост в изследването им в бъдещата работа на кандидата. 

Посочените критични бележки не омаловажават  постигнатото и не  

оказват съществено влияние върху значимостта на трудовете и постигнатите в 

тях резултати.  

  

6. Заключение: 

Предоставената от кандидата документация и научна продукция за 

конкурса за академична длъжност „професор”, отговаря на изискванията на 

Закона за развитие на академичния състав, Правилника за прилагане на Закона за 

развитие на академичния състав и Правилника за заемане на академични 

длъжности във Военна академия „Г. С. Раковски”.  

Считам, че количеството и качеството на представените научни и 

педагогически трудове и научните приноси, постигнати от кандидата в конкурса, 

напълно съответстват на изискванията и условията на конкурса за присъждане на 

званието „професор”. 

 

7. Оценка на кандидата. 

Оценката ми за научните трудове на полковник доцент доктор Петър 

Симеонов Христов – единствен участник в конкурса за заемане на академична 

длъжност „професор” в катедра „Военновъздушни сили и Противовъздушна 

отбрана” на факултет “Командно щабен” на ВА”Г. С. Раковски” в област на 

висше образование  9. “Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. 

“Военно дело”, научна специалност “Организация и управление на въоръжените 
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сили”, по учебните дисциплини: „Тактика II част (ВВС)“, „Защита на 

суверенитета над въздушното пространство”, „Въздушно право“, „Обработване 

на радиолокационна информация и АСУ в ПВО“, „Организация и използване на 

системата за зенитно-ракетно прикритие" и „Системи на въоръжение и СТО в 

авиацията и ПВО“  е положителна. 

Предлагам на уважаемото Научно жури по конкурса, полковник доцент 

доктор Петър Симеонов Христов да бъде избран и да заеме академичната 

длъжност „професор” в катедра “Военновъздушни сили и Противовъздушна 

отбрана”  на факултет “Командно щабен” на Военна академия ”Г. С. Раковски”.  
 

ЧЛЕН НА ЖУРИТО:     

полк. доц. д-р                        СВЕТОСЛАВ СЛАВОВ 

29.04. 2021г.                  
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