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РЕЗЮМЕТА  

НА НАУЧНИ ТРУДОВЕ И ПУБЛИКАЦИИ 
 

на полковник доцент доктор ПЕТЪР СИМЕОНОВ ХРИСТОВ 

 

  

представени за рецензиране и участие в конкурс, за заемане на 

академична длъжност „Професор“, за военнослужещ в катедра в катедра 

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

Раковски“, в област на висшето образование „Сигурност и отбрана“, 

професионално направление „Военно дело”, научна специалност 

„Организация и управление на въоръжените сили“. Обявен със заповед на 

министъра на отбраната № ОХ – 71/ 28.01.2021 г., публикуана в държавен 

вестник брой 12 от 12.02.2021г. Представените научни публикации 

разглеждат различни аспекти на бойното използване на формированията от 

противовъздушната и противоракетна отбрана (ПВ и ПРО) в национални и 

съюзни операции, както и изследване проблемите на зенитното пикритие, 

изтребително-авиационното прикритие, бойното управление на системата за 

ПВ и ПРО, специално-техническото осигуряване и гражданско- военните 

отношения при гарантиране на въздушния суверенитет. Трудовете са 

класифицирани в групи, в зависимост от научният им характер и в 

съответствие с изискванията на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България. 

 

(Номерацията е съгласно приложения „Списък на научната 

продукция“) 

 

1. МОНОГРАФИЯ 

 

Г 4.2.  “ „Гарантиране на въздушния суверенитет“, ВА „Г. С. 

Раковски“, 2021г., 170 стр. Рег. № RB 217308-083-06/СИ-29-61/24.02.2021 

г. 

Резюме: В монографията е изследвано структурирането на системата 

за ПВО в зависимост от развитието на нормативната основа в Република 

България, поетите съюзнически ангажименти и нивото на гражданско-

воените отношения при гарантиране на въздушния суверенитет.  

Променящата се среда за сигурност налага постоянното адаптиране на 

системата за ПВ и ПРО, в контекста на развитието на системата за 

колективна отбрана на НАТО и достигането на необходимите способности на 

интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана 

(NATINAMDS) на Алианса. Отразени са теоретичните аспекти на защита на 

силите и критичната инфраструктура от удари от въздуха, като е акцентирано 

на възможностите за балансирано структурно развитие на системата за ПВ и 

ПРО, подобряване на координацията  на съюзно ниво и прилагане на нови 
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форми за гражданско – военни отношения при строго спазване на 

изискванията за безопасност  на полетите на граждански въздухоплавателни 

средства в суверенното въздушно пространство. 

В монографичния труд са разкрити закономерностите при изграждане 

на системата за ПВ и ПРО, като основен фактор за гарантиране на въздушния 

суверенитет, както в мирно време, така и при кризи от военен характер в 

национален и съюзен формат.  Резултатите от извършените нормативни, 

теоретични и практически изследвания са структурирани в три основни глави 

на монографичния труд. 

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 Алианса и на силите на НАТО 

и тяхното влияние върху защита на силите в съюзени операции. 

Процесният подход е приложен при разкриване на влиянието на 

зенитното прикритие и изграждане устойчива система за гарантиране на 

въздушния суверенитет върху основната функция на Въоръжените сили за 

гарантиране на суверенитета и територялната цялост на Република България.      

На базата на системен анализ  са доразвити съществуващите знания за 

планиране и изграждане на системата за въздушен суверинитет. 

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 въздупното пространство, система за бойно управление и  

система за специално-техническо осигуряване. Формулирани са направления 

за усъвършенстване на системата за въздушен суверинитет, 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. Частично е изследван и доразвит 

процеса на обучение и подготовка на кадри за нуждите на формированията 

от другите ведомства при гарантиране на въздушния суверенитет. 

 

2. МОНОГРАФИЯ 

 

B. 3.2 „Устойчивост на системата за управление на огъня на 

формированията от ПВО“, Военна академия „Г. С. Раковски“, 2019 г., 

Рег. № RB 217308-083-06/СИ-29-371/07.02.2019 г. 276 стр. 

 

Резюме: В монографията е изследвана устойчивостта на системата за 

бойно управление (управление на огъня) на наземно базираните 

формирования от ПВО. Разкрити са основните фактори определящи работата 

на системата за управление на огъня, като устойчива сложна система 

(система от системи). Динамиката на противовъздушния бой налага 

изграждане на гъвкава и постояно адаптирана система за бойно управление 

отговаряща на изискванията за подържане на необходимата ефективност на 
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наземно базираните формирования за  ПВО при участиети им в 

противовъздушни операции. Определени са основните показатели и 

критерии за оценка на устойчивостта на системата за управление на огъня на 

формирование за ПВО.  Акцентирано е върху значението на правилното 

структуриране на системата за бойно управление за постигане на устойчива 

работа по време на всички етапи на провежданите операции.  

Резултатите от извършените теоретични и практически изследвания са 

структурирани в три основни глави на монографичния труд. 

Въведен е системният анализ в теорията на управление на огъня на 

формированията от ПВО, като са разкрити причинно следствените връзки на 

процесите в различните етапи на противовъздушния бой.  

Влиянието на зенитното прикритие и изгражданата система за бойно 

управление  върху ефективното прикритие на войски и обекти от критичната 

инфраструктура е разкрито чрез прилагане на процесният подход. На базата 

на системен анализ  са доразвити съществуващите знания за планиране и 

изграждане на системата за противовъздушна отбрана. 

Систематизирани и доразвити са съществуващите теоретични 

постановки за устойчивата работа на системата за управление на огъня, като 

система съставена основно от системи на радиолокационно разузнаване, 

предаване и приемане на данни, автоматизация, бойна подготовка, система за 

техническо осигуряване и система за пасивна ПВО. Формулирани са 

направления за усъвършенстване на системата за бойно управление, чрез 

използване на системен подходи за постигане на висока адаптивност към 

динамично променящите се условия при провеждане на противовъздушните 

операции. 

 

    Г.7. Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с 

научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни 

томове. 

7.11 Подготовка на войските за ПВО - Реалности и  потребности, 

Годишник факултет “КЩ” 2004. г.ВА “Г.С.Раковски”, 196-205 стр., ISSN 

1312-0778 София 2004.  

Резюме: В доклада е разкрита необходимостта от възстановяване на 

специализираната подготовка по родове войски сержанския състав от 

системата за ПВО, като основен градивен елемент в условията на кадрова 

военна служба. На базата на анализ на състоянието и потребностите от 

специализирано обучение  на сержантския състав след закриването на 

сержантските средни училища и въвеждането на кадровата служба..  

В доклада са разкрити причинно следствените връзки на нивото на 

подготовка на сержантския състав и процесите по развитие на системата за 

ПВ и ПРО на страната и тяхното влияние върху защита на силите в съюзени 

операции. 

7.13 Възможности за развръщане на елементи от ПРО на 

територията на Република България, Годишник факултет “КЩ” 

кн.2/2008 г.ВА “Г.С.Раковски”, 61-69 стр., ISSN 1312-2991. 
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Резюме: Анализирани са заплахите от ракетни удари на територията на 

страната и възможни вариянти за развръщане на елементи от 

противоракетната отбрана на НАТО в Република България и произтичащите 

задължения и отговорности към съюзниците и рисковете за въздушния 

суверенитет.  

7.14 Разширяване на обхвата на подготовката на формированията 

от зрв, НК,  ВА “Г.С.Раковски” – гр. София 2009г.,ВА “Г.С.Раковски” – гр. 

София 2010г 139-142стр. , 2010 ISBN 978-954-9348-21-7. 

Резюме: Докладът представя резултатите от изследване на подготовката 

на формированията от зрв и натрупания практически опит по изпълнения на 

бойни задачи по унищожаване на обекти във въздуха летящи по балестична 

треактория. 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 подготовката на 

формированията от зрв, свързани с поддръжката от страната домакин – 

защита на силите в района на съюзната операция. 

7.15 Възможен подход за определяне на очакваното количество 

средства за нанасяне на удари от въздуха.  НК,  ВА “Г.С.Раковски” – гр. 

София 2009г.,ВА “Г.С.Раковски” – гр. София 2010г 142-148, 8 стр. , 2010 

ISBN 978-954-9348-21-7. 

Резюме: В доклада са разкрити предизвикателствата при 

структурирането системата ПВ и ПРО в количествено и качествено 

отношение за постигане на желания ефект. Специално внимание е отделено 

на определяне на необходимите функционални способности на системата за 

бойно управление в зависимост от очакваното количество противникови 

средства за нанасяне на удари от въздуха в пространството за ПВО. 

Предложени са нови подходи и виждания по въпросите свързани с 

прогнозиране на мащаба и характера на действие на въздушните средства на 

противника, като се разчита максимално допустимата плътност на 

въздухоплавателни средства и отделяни от дях поразяващи елементи в 

ограничено въздушно пространство и ограничен времеви период. Възможни 

варианти за използване на системи за симулации и за създаване на 

тренировачни условия близки до реалните условия за провеждане на бойни 

действия с необходимата интензивност. 

 

7.16 Определяне на броя на възможните варианти за обмен на 

информация в система за бойно управление на противовъздушна 

отбрана, Сборник с доклади от годишна УНК с международно участие в 

НВУ 2009г., Tom 8, 187-192 стр., ISSN 954-753-035-6. 

Резюме: В доклада са разгледани съвременните информацонни модели 

за синтезиране на устойчиви структури на системите за бойно управление в 

ПВ и ПРО. Анализирани са възможни варианти за обмен на бойна 

информация при натрупване на загуби в следствие на въздействие на 

противника по елементите и връзките между тях в зависимост от 

менежирането на информационния обмен в напълно свързана система за 
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бойно управление.  Обосновани са обективни критерии за оценка на 

изграждане на устойчиви структури във формированията на ПВО на БА и 

автоматизираните системи за бойно управление.  

7.17 Изграждане на адаптивна система за бойно управление на ПВО, 

Сборник с доклади от годишна УНК с международно участие в НВУ 

2009г., Tom 8, 193-199 стр., ISSN 954-753-035-6. 

Резюме: В доклада са представени ключовите изисквания за изграждане 

на адаптивни системи във формированията от ПВО. Разкрити са основните 

способи за синтез на системи за бойно управление в зависимост от 

поставените бойни задачи и противостоящи авиационни формирования.  

Резултатите от изследванията и анализите в доклада допълват и 

доразвиват теорията на изграждане на устойчиви структури във 

формированията на ПВО на БА и автоматизираните системи за бойно 

управление. 

7.18 Въздушен суверинитет - правни норми, Сборник с доклади от 

научна конференция 9 октомври 2019 с , ISBN 978-619-7478-36-5. 

Резюме: Докладът е посветен на решаващата роля на системата за ПВ и 

ПРО за гарантиране на въздушния суверенитет на страната. Резултат от 

направения преглед и анализ на правните норми засягащи планирането, 

подготовката и реализирането във функционално отношение ПВ и ПРО, са 

очертани възможности за привеждане в съответствие на нормативната и 

поднормативна база за създаване на условия за ефективно изпълнение на 

бойните задачи на формированията от ПВО. Формулирани са направления за 

усъвършенстване на системата за въздушен суверинитет, 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. 

7.19 Комплекс въздушна обстановка, Международна научна 

конференция: СИГУРНОСТ – ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНДУСТРИЯ, 

ПЪРВА ЧАСТ, 2020, RAKOVSKI NATIONAL DEFENCE, ISBN 978-619-

7478-57-0. 

Резюме: В доклада са формулирани направления за усъвършенстване на 

системата за подготовка във формированията от ПВО, чрез използване на 

комплекс за въздушна обстановка базиран на експлоатирана система за 

дистанционо управляеми летателни средства. Резултатите от анализа в 

доклада имат практико-приложен принос, свързан с повишаване на 

подготовката на формированията от ПВО, развитие на способности за 

откриване и неотрализиране на безпилотни летателни апарати във различни 

условия, като се реализират значителни икономии на авиациони ресурси със 

значителен финансов ефект. 

 

10. Публикувана глава от колективен труд. 
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10.1. Военни конфликти и поуки от практиката за ПВО, ВА „Г. С. 

Раковски“, 143 стр., Рег. № RB 217-308-083-06/СИ-29-162/25.06.2019, 

Глава пета. 

Резюме: Глава пета „Участие на авиацията и ПВО във войните в Ирак и 

Югославия през деведесете години на XX век”, (стр.96 – 140) е част от 

колективен труд озаглавен „ Военни конфликти и поуки от практиката за 

ПВО “. 

В тази глава на базата на анализа на събитията по време на войните в 

Ирак и Югославия са изведени основни поуки относно схващанията за 

провеждането и управлението на кризи от военен характер и решаващата 

роля на системата за ПВ и ПРО за изхода от военните кризи от подобен 

характер.   Систематизирани са знания за организацията на системата за ПВ и 

ПРО. 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. 

 

Е.20. Публикуван университетски учебник. 

20.1. Системи на въоръжение в пво (част III), 125 стр., Рег. № RB 217 

308-083-06/СИ-29-35/07.02.2019 г. 

Резюме: Учебникът „ Системи на въоръжение в пво (част III)“ е 

разработен в съответствие с тематиката, изучавана от слушателите от 

специализация „Военновъздушни сили“ по дисциплина „Системи на 

въоръжение и специално техническо осигуряване в авиацията и ПВО“. 

Представеният труд има теоретико-практически характер, като чрез него се 

обогатява теорията свързана с особеностите при използванети и 

експлоатацията радиолокационна техника във формированията на 

Българската армия. Учебникът може да се използва в процеса на  обучение на 

кадри и от другите специализации, също така при изпълнението на 

функционалните задължения в тяхната ежедневна дейност във 

формированията от ПВО, както и при участието им в учения и операции. 

 

        20.2 Участие на системата за зенитно-ракетно прикритие  в 

отбранителната противовъздушна операция, ( част първа), 140 стр., Рег. 

№ RB 217 308-083-06/СИ-29-36/07.02.2019 г. 

        Резюме: Учебникът „ Участие на системата за зенитно-ракетно 

прикритие  в отбранителната противовъздушна операция, ( част първа)“ е 

разработен в съответствие с тематиката, изучавана от слушателите от 

специализация „Военновъздушни сили“ по дисциплините: „Тактика – ІІ част 

(ВВС)“;  „Оперативно изкуство – ІІ част (ВВС)“; „Организация и използване 

на системата за зенитно-ракетно прикритие“. Формулирани са нови 

теоретични постановки, в които зенитното прикритие е представено като 

основен фактор за защита на силите и критичната инфраструктура в зоната 

на опрациата в национален и съюзен формат. 

 



 7 

       20.3 Специално – техническо осигуряване на формированията от 

ПВО, 132 стр., Рег. № RB 217 308-083-06/3-264/17.12.2014 г. 

       Резюме: Учебникът „Специално – техническо осигуряване на 

формированията от ПВО“ е разработен в съответствие с тематиката, 

изучавана от слушателите от специализация „Военновъздушни сили“ по 

дисциплината „Системи на въоръжение и специално техническо осигуряване 

в авиацията и ПВО“. Въведен е системният анализ  и са доразвити 

съществуващите знания за функциониране на специално-техническото 

осигуряване, както и на подсистемите за ракетно-техниеско, техническо и 

метрологично осигуряване във формированията за ПВО. Представеният труд 

има теоретико-практически характер, като чрез него се обогатява теорията 

свързана с особеностите при планирането използването на формированията 

за СТО на ПВО. Учебникът може да се използва в процеса на  обучение на 

кадри и от другите специализации, както и при съставяне на оперативно-

тактически разчети в процеса на планиране на учения и бойни операции. 

 

        

гр. София                   полковник доцент доктор            ПЕТЪР ХРИСТОВ 

30.03.2021 г. 

 


