
 
 

СТАНОВИЩЕ 
 

от проф. д-р. Владко Мичов Иванов, член на научно жури по конкурс за заемане на 
академична длъжност „Професор“, за военнослужещ 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. 

 
Основание за изготвяне на становището: Заповед на Началника на ВА „Г. С. Раковски“ 

№ CИ29-PД03-87/30.03.2021 r. 
 
 
I. Обща оценка на качествата на кандидата, трудовете и 

актуалността на научната продукция 
 

В обявения срок по горепосочения конкурс е подал документи полковник 

доцент доктор Петър Симеонов Христов, който в момента е началник на катедра 

“ВВС и ПВО”. Завършил е ВНВАУ „Г.Димитров”, гр. Шумен (1986 г.), 

преминава през школата на Българската армия, дипломира се във ВА  „ Г. С. 

Раковски” през 1995 г. и от 1996 г. е назначен за асистент в катедра “ПВО”. 

Образователна и научна степен „доктор” придобива през 2006 г., от 2017 г. е 

доцент в катедра “ВВС и ПВО”.  

За рецензиране във връзка с конкурса кандидатът посочва общо 14 научни 

труда (2 монография, 8 статии и даклади, 1 глава от колективен труд, 3 

университетски учебника). Обект на научните търсения и приноси са 

националният въздушен суверенитет, системата, управлението, подготовката, 

материално-техническата база и приоритетите на войските за ПВО. Визираната 

материя напълно съответства на зададената в конкурса област на висше 

образование и професионално направление. Справката за изпълнение на 

минималните национални изисквания по чл. 2 б, ал. 2 и ал. 3 от Закона за 

развитие на академичния състав в Република България показва, че кандидатът 

може да участва в конкурса за заемане на академична длъжност „професор.  
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II. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата 

Полковник доцент доктор Петър Симеонов Христов е дългогодишен 

професионалист и изграден учен с активна педагогическа насоченост. Същият е 

преминал редица обучителни курсове и специализации, участва в колективните 

органи на ВА и в подготовката на учебни планове и програми. Изявява се в 

авторитетни научни форуми и журита, има принос в теоретичната и приложната 

насоченост на обучението. Учебната му натовареност през годините надвишава 

изискванията. Колегиален и отдаден на работата. Очевидно е, че личните 

качества, подготовката и опитът позволяват заемане на професорската длъжност 

по обявения конкурс. 

III. Оценка на научните и приложни приноси в представените научни 

трудове и тяхната значимост 

Кандидатът представя достатъчна по обем и значима по качество научна 

продукция, която заема актуално място в сферата на отбраната. Приложената 

Справка за оригиналните научни приноси отразява дългогодишни 

професионални и творчески търсения, които са част от престижа на ВА  „ Г. С. 

Раковски”. Депозираната документация по конкурса показва самостоятелност и 

иновативност, която може да бъде обобщена в четири основни сфери. 

Теоретична, правна и професионална визия  относно системата на 

противовъздушната и противоракетната отбрана в съвременната динамична 

военно-политическа и технологична среда. Кандидатът анализира и обвързва 

теорията и практиката, дейността на военните формирования и гражданските 

институции в системата за гарантиране на въздушния суверенитет на РБългария 

в годините на подготовка и реално членство в НАТО. Виждаме обвързани 

доктринални, правни, управленски и технологични приноси с фундаментална и 

приложна стойност. Изведени са насоки за усъвършенстване на националната 

система за ПВО в условията на ограничени ресурси. Водеща в това отношение е 

монографията „Гарантиране на въздушния суверенитет“, както и публикации № 

Г.7.11, Г.7.18 и Е.20.2. 
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Анализ и оптимизация на приоритетите за системата на ПВО на базата на 

съвременните военни конфликти (водеща публикация Г.10.1). Според мен от тук 

произтичат както стратегическите решения, така и изискванията към 

въоръжението и материално-техническата база на ПВО. За постигане на 

изискващите се способности на системата са визирани всички участващи 

ведомства (подсистеми) при водещата роля на силите за провеждане на 

противовъздушни опреации. Тяхната отговорност е градирана от стратегическо 

към тактическо ниво с цел да се  осигури защита на силите и критичната 

инфраструктура на Алианса. Отчетено и детайлизирано е влиянието на 

множество фактори върху отбранителното планиране и изграждането на 

системата за колективна противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО в 

съответствие с реалните потребности за модернизация на формированията.  

Иновативни приноси в сферата на организацията и управлението на 

военните структури от ПВО (основно в публикации № Г.7.13, Г.7.15, Г.7.16, 

Е.20.1, Е.20.3.). Кандидатът съсредоточава вниманието на научната и 

експертната общност върху воденето на противовъздушните операции на базата 

на оценени възможности на въздушния противник, поставените бойни задачи от 

управленските нива и качествата на системите за ПВО. Изведени са 

усъвършенствани модели с предвидена оптимизация на структурите и 

постановките за  осигуряване и водене на въздушните и противовъздушните 

операции. Статиката и динамиката на планирането, организацията и воденето на 

въздушния бой са интегрирани чрез процесния подход в условията на  

ограничени ресурси и осигурявания. Критичната оценка, пресистематизирането и 

авторовите виждания имат теоретично, професионално и специално-техническо 

значение за  осигуряване в Българската армия. Те са свързани с поддръжката от 

страната домакин и отговорността за защита на силите в зоната на сюзни 

операции на противовъздушната и противоракетната отбрана. 
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Теоретични и приложни приноси с дидактическо значение (трудове № 

Г.7.11, Г.7.14). Големият професионален опит и научното израстване на 

кандидата са извор на личен пример и творческа всеотдайност за обучаемите. Те 

са материализирани не само чрез представените научни трудове, но и в учебни 

програми по които тече подготовката в сферата на управлението, симулацията, 

анализа на информацията, системите на въоръжение и осигуряването на 

авиацията и ПВО. Очевидно е, че авторът активно участва в оптимизацията на 

учебно-плановата документация, пряко или косвено засяга подготовката на 

всички слушатели и разширява възможносттите за пофесионална  реализация на 

обучаемите в областта на ПВО. 

 

IV. Критични бележки и препоръки към бъдещата дейност на 

кандидата 

Полковник доцент доктор Петър Симеонов Христов представя интересна и 

много обсъждана материя, която се демонстрира на парадите, присъства в 

комюникетата от Сирия, Армения и Либия и има собствени пътища в САЩ, 

Русия, Китай и пр. Същевременно тя е една от най-големите тайни на 

съвремието. В тази зона се влиза чрез системата на точните науки, с много труд и 

себеотдаване. Това трябва да се уважава. Позволявам си да поставя два проблема 

пред кандидата: 

- Как Индустрия 4.0. ще повлияе на системата на ВВС и ПВО? 

- Каква ще бъде ролята на човека в епохата на изкуствения интелект сред 

мрежите за ПВ и ПРО? Пожелавам на автора да направи повече 

публикации по темата. 

 

Заключение 

Създаденото, публикуваното и направеното от автора има актуален и 

комплексен харктер. Голяма част от него се вгражда систематично в 

стратегическите документи в областта на защитата на въоръжените сили и в 
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развитието на зенитно-ракетното прикритие. Дискусионните проблеми показват, 

че познанието се развива и трудовете и приносите на кандидата са актуални. Те 

са лично дело, плод на дълъг професионален път и научно израстване. За мен 

беше предизвикателство да навляза в света на технологичните, електронните и 

военните тайни на съвремеността. 

Казаното ми дава пълно основание да гласувам положително и да 

предложа на научното жури да присъди на доцент доктор Петър Симеонов 

Христов, академичната длъжност „професор“ в област на висшето образование 

„Сигурност и отбрана“, професионално направление „Военно дело”. 

 

 
 

24. 04. 2021 г.                                 Изготвил становището:  
 

гр. София        Проф. д-р Вл. Иванов 


