
 
 

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ 
РАКОВСКИ” 

 
 

Р Е Ц Е Н З И Я 
 
 
 
От  професор доктор инж. Георги Василев Камарашев, професор в 
катедра “Национална  сигурност” при “Философски факултет ” на 

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 
 
на научните трудове, представени по конкурса за заемане на 
академична длъжност „професор” за военнослужещ в катедра 
“Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана” 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” oбявен в “Държавен вестник” бр. 
12/12.02.2021 г. 
 

1. Кои трудове от представените от кандидата се приемат за 
оценка от рецензента. 

     За участие в конкурса са представени документите на единствен 
кандидат, полковник доцент д-р инж. ПЕТЪР СИМЕОНОВ ХРИСТОВ, 
доцент  в катедра катедра “ Военновъздушни сили и противовъздушна 
отбрана ” при факултет “Командно-щабен”  на Военна академия “Г. С. 
Раковски”. 
    Съгласно приложения списък кандидатът представя и приемам за 
рецензиране 14 труда, които могат да се класифицират като: 

- монография (основен хабилитационен труд) – 1 бр.; 
- монография (не основен хабилитационен труд) – 1 бр.; 
- учебници - 3бр.; 



- статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с 
научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни 
томове - 8 бр.;  
- разработена глава от публикуван колективен монографичен 
труд – 1бр. 

        От общо представените за рецензиране 13 труда самостоятелни 
авторски са 10. Всички предложени за рецензия научни трудове, се 
отнасят към научната област на обявения конкурс. 

 
2. Обща характеристика на научноизследователската, 

научноприложната и педагогическата дейност на кандидата. 

     Научните трудове на полковник доцент д-р инж. П. Христов 
анализират актуални и значими проблеми, а постигнатите резултати в 
научноизследователската и научно-приложната дейност утвърждават 
кандидата като учен с определена индивидуалност и собствен стил в 
работата. 
    Участва като експерт в редица научно-изследователски проекти с 
европейско и национално финансиране по-важни от които са: 

- проект на Европейската комисия, BG051PO001-3.1.07-0007 
„Разработване и актуализиране на образователни програми в 
сферата на сигурността в съответствие със специфичните 
потребности на пазара на труда и бизнеса“; 

- проект на Европейската комисия, BG051PO001-4.3.04-0010 Web-
базирано дистанционно обучение на управленческите кадри в 
областта на сигурността и отбраната; 

- Модернизация на системата за ПВО, Програма №10 – 2002 г.; 

- Ефекти от промяната в средата за сигурност и трансформацията 
на НАТО върху структурата на ВС на Република България.  
Заповед № СИ – 29 – РД02 – 217/27.03.2017   г.. 

     Нееднократно е привличан за участие в колективи за разработване 
на стратегически и доктринални документи в областта на сигурността и 
отбраната като: 

- Доктрина за защита на силите НП-3.14, МО (2021г.); 
- Концепция за развитие на системата за зенитно-ракетно 

прикритие (2017г.) 
- Концепции за моделиране и симулации във въоръжените сили на 



Република България (2015г.). 
         Представените анотации на резултати от научни изследвания 
потвърждават активното участие на кандидата в  
научноизследователската дейност. 
 

3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 
        В процеса на дейността ми като член на научното жури не съм 
получавал неанонимен и мотивиран писмен сигнал за установяване на 
плагиатство в дисертационния труд и в публикациите по конкурса. 
  

4. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на 
кандидата. 

       Преподавателската дейност на кандидата обхваща  задължителни и 
избираеми учебни дисциплини в обучението на слушатели и студенти в 
ОКС «бакалавър», «магистър», ОНС „доктор”, както и за повишаване 
квалификацията на специалисти за които е разработил учебните 
програми и основите лекционни курсове. Полковник доцент д-р инж. 
П. Христов е утвърден преподавател с  25 годишен преподавателски 
стаж във Военна академия достигнал високо ниво на педагогическо 
майсторство. Кандидатът в конкурса има успешно ръководство в 
обучение и защита на един докторант. 

5. Основни научни резултати и приноси. 

Прегледът на списъка с публикациите, приложен  към 
документите за кандидатстване в конкурса, тяхното съдържание и  
теоретико-приложния характер на проведените изследвания, ми дават 
основание  научните трудове  да се групират както следва: 

1. Монографичен труд (основен хабилитационен труд) 

        Монографията озаглавена "Гарантиране на въздушния 
суверенитет” е посветена на съществен и актуален проблем свързан със 
структурирането на системата за ПВО в зависимост от развитието на 
нормативната база в Република България, поетите съюзнически 
ангажименти и нивото на гражданско-воените отношения при 
гарантиране на въздушния суверенитет.   



Успешно защитена е тезата, че 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.   

          Изследванията, анализите и получените резултати в представения 
труд могат да подпомогнат обучението в образователните организации 
подготвящи кадри за сектора сигурност, а формулираните препоръки и 
предложения са съществени в практическата дейност 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.  

2. Учебници 

2.1. Учебник «Системи на въоръжение в пво (част III)» в обем от 125 
стр. е самостоятелно разработен от кандидата и тематично засяга 
най-вече научни  и практически приложни аспекти. 
Характеризира се с висока степен на конкретност и съответствие 
с изискванията поставени от учебните планове и програми. В 
него са систематизирани знания  свързанани с особеностите при 
използването и експлоатацията радиолокационна техника във 
формированията на Българската армия.  

2.2. Учебник «Участие на системата за зенитно-ракетно прикритие  в 
отбранителната противовъздушна операция, ( част първа)“  от 
140 стр. е в съавторство и от представения разделителен 
протокол е видно, че кандидатът е разработил съществена част от 
труда, съответстващ на научните му компетенции. В него са 
изведени нови теоретични постановки, чрез които зенитното 
прикритие е представено като основен фактор за защита на 
силите и критичната инфраструктура в зоната на операцията в 
национален и съюзен формат. 

2.3. Учебник „Специално – техническо осигуряване на 
формированията от ПВО” от 132 стр. 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“. Чрез него се обогатява теорията свързана с особеностите 
при планирането използването на формированията за СТО на 
формированията за ПВО. 



        4. Публикации,  дефиниращи научните интереси на кандидата:  

4.1. Тематичен кръг “Предизвикателства пред военните 
формирования и гражданските институции за гарантиране на 
въздушния суверенитет“ – публикации 4.2., 7.13., 7.15-17., 7.19., 10.1.. 
Тематичния кръг обяснимо обхваща основния обем от трудове  на 
кандидата и е съсредоточен върху проблемите свързани с разширяване 
на теоретичните аспекти на структорирането на  зенитното пикритие, 
като е акцентирано на възможностите за взаимодействие водещо да  
подобряване на организацията на системата за въздушен суверенитет.  

Акцентите на научните търсения са поставени на:  
      - прилагане на нови форми за структуриране на системата за 
гарантиране въздушен суверенитет на национално ниво; 

      - разкриване на причинно следствените връзки на процесите по 
изгражданите структуи на военните формирования и на силите за 
провеждане на противовъздушни опреации и тяхното влияние върху 
защита на съюзните сили и критичната инфраструктура; 

     - обогатяване на теорията за специално техническо осигуряване във 
въздушните и противовъздушните операции; 

    - формулиране на перспективи и възможности за усъвършенстване 
на специално-техническо осигуряване в Българската армия, свързани с 
поддръжката от страната домакин и отговорността за защита на силите 
в зоната на съюзни операции на ПВ и ПРО. 

Резултатите от изследванията и анализите допълват и доразвиват 
възможните направления за усъвършенстване на националната 
система, чрез промяна на нормативната и поднормативна система и 
структурата за постигане на по-високо оперативност, икономия на 
финанси, ресурси и разрешаване на възникнали потребности за 
модернизация на формированията от ПВО.  
        4.2.Тематичен кръг  “ Подготовка и професионална квалификация 
на кадри от авиацията и наземно базираните средства за ПВ и ПРО” – 
трудове 7.11., 7.14, 7.18 и 20.1 – 3..   
       Публикациите са подложили на анализ различни аспекти от 
подготовката на специалисти за нуждите на системата за ПВ и ПРО за 
гарантиране на въздушния суверенитет на страната: 
            - предложени  са моделите за обучение, учебните планове и 
програми и са изведени насоки за подобряването им на базата на 



изискванията на потребителите;  
- разкрита необходимостта от възстановяване на 

специализираната подготовка сержанския състав по родове войски от 
системата за ПВ и ПРО в условията на професионална армия; 

-  предложении оригинални идеи за обвързване подготовката на 
формированията от ПВО с натрупания практически опит по 
изпълнения на бойни задачи.  
Публикувана глава от колективен труд озаглавен «Военни конфликти 
и поуки от практиката за ПВО» от 143 стр.. В разработената от 
кандидата Глава пета „Участие на авиацията и ПВО във войните в Ирак 
и Югославия през деведесете години на XX век” (стр. 96 – 140) 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.    
 

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

        Научните и научно приложни приноси в трудовета на кандидата в 
голяма степен обогатяват и доразвиват отделни направления на 
теорията свързани с развитието на противовъздушната и 
противоракетната отбрана и повишаване на капацитета на 
гражданските институции в системата за гарантиране на въздушния 
суверенитет.  В предоставените ми за рецензиране трудове е несъмнено 
широкото приложение на резултатите от научно-изследователската  
дейност на кандидата, цитиран в 30 научни публикации, монографични 
и дисертационни трудове от 14 автори. 

 
7. Оценка в каква степен приносите са дело на кандидата. 

        Представената научна продукция и постигнатите научни и научно-
приложни резултати определят полковник доц. П. Христов като 
амбициозен, целенасочен и търсещ изследовател. Преобладаващия 
авторски характер на представените научни трудове и съдържанието на 
разделителни протоколи и справки недвусмислено показва, че всички 
научни и приложни приноси са лично достижение на кандидата. 
 

 



8. Критични бележки за рецензираните трудове. 
       Недостатъчна е активността на кандидата за популяризиране на  
научните си достижения зад граница. Посочената критична бележка 
влияе върху значимостта на научно – изследователската дейност на 
кандидата, но не променя становището ми върху посочените приноси, 
че по оригинален начин са  предложени решения на значими проблеми. 

 
9. Лични впечатления. 

      Познавам кандидата от съвместната ни служба във формированията 
на БА. В последствие съм следил с интерес научните и 
преподавателските му изяви и смятам, че полк. доц. д-р Христов е 
изграден и продуктивен учен, уважаван и търсен преподавател, и може 
успешно да изпълнява отговорната академична длъжност „професор”. 
Нямам съвместно публикационна дейност с кандидата. 
 

10. Заключение. 

      От изложеното за научната и педагогическата дейност на 
единствения участник в конкурса - полковник доцент д-р инж. ПЕТЪР 
СИМЕОНОВ ХРИСТОВ е видно, че той напълно отговаря на изискванията 
на ЗРАСРБ, правилника за неговото прилагане и Правилника за 
заемане на академични длъжности във ВА „Г. С. Раковски”.  

 
11. Оценка на кандидатa. 

      Оценката ми за научните трудове на полковник доцент д-р инж. 
ПЕТЪР СИМЕОНОВ ХРИСТОВ – единствен участник в конкурса за заемане 
на академична длъжност длъжност „професор” за военнослужещ в 
катедра “Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана” 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” положителна. 
     Предлагам на уважаемото Научно жури по конкурса, полковник 
доцент д-р инж. ПЕТЪР СИМЕОНОВ ХРИСТОВ, да бъде избран и да заеме 
академичната длъжност „професор” в катедра “ Военновъздушни сили 
и противовъздушна отбрана ” при факултет “Командно-щабен”  на ВА 
”Г. С. Раковски”.  
 
02.05.2021г.                        Професор  д-р инж.                  /Г. Камарашев/ 
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