
                                                                                                                                                                 
 

ВОЕННА AКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 
     1504, София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82,  

 
 
 

 
 
СТАНОВИЩЕ 

 
на капитан I ранг доцент доктор Красимир Петров Костадинов,  

началник на катедра „Военноморски сили“ от факултет „Командно-щабен“ на  
Военна академия „Георги Стойков Раковски“ 

 

Област на висшето образование: „Сигурност и отбрана“; 
Професионално направление: „Военно дело“; 
Научна специалност: „Организация и управление на въоръжените сили“. 

 
за научните трудове, представени по конкурса, за заемане на академична 
длъжност „професор“ в катедра „ВВС и ПВО“ на факултет „Командно-щабен“ 
във Военна академия „Г. С. Раковски, в област на висшето образование 9. 
„Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.2. „Военно дело“, 
обявен със заповед на министъра на отбраната № ОХ – 71/ 28.01.2021 г. и 
публикуван в държавен вестник брой 12 от 12.02.2021г. 

на кандидата: полковник доцент д-р Петър Симеонов Христов, доцент в 
катедра „ВВС и ПВО“ от факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. 
С. Раковски“, гр. София. 

1. Общи сведения и обща характеристика на научно-
изследователската, научно-приложната и педагогическата дейност на 
кандидата 

Единственият кандидат за конкурса полковник доцент д-р Петър 
Симеонов Христов е роден през 1963 г. в гр. София. Завършил ВНВАУ– гр. 
Шумен през 1986 г. , специалност „ЗРВ“. През 1995 г. завършва Военна 
академия „Г. С. Раковски“, специалност „Организация и управление на 
оперативно-тактическите формирования от ВВС“. Притежава ОНС „доктор“ в 
професионално направление 9.2 Военно дело, научна специалност 
„Организация и управление на Въоръжените сили“, от 2006 г. 

От 1996 г. кандидатът заема последователно академични длъжности в 
катедра „ВВС и ПВО, като от 2011 г. след конкурс е назначен на академична 
длъжност „доцент“ в същата катедра. Към настоящия момент е избран и заема  
длъжността „Началник на катедра“. Участвал е в различни форми за 
повишаване на квалификацията, което е видно от приложените документи по 
конкурса. 
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2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата 

Активното участие в учебния процес и аудиторната заетост на 
кандидата дават основание да се твърди, че педагогическата дейност на полк. 
доц. д-р Петър Христов е на едно много високо и качествено ниво. Виден е 
стремежът  за постоянно повишаване на научната квалификация и теоретична 
и практическа подготовка чрез разработване на лекции, учебни програми, 
методически пособия, учебници и различни доктринални документи, свързани 
с използването на формированията от БА. През учебните години той е 
провеждал занятия и е преподавал на слушатели, студенти и курсисти като от 
предоставената справка за аудиторната заетост е видно, че тя значително 
надхвърля необходимата.  От представените за участие в конкурса научни 
публикации е видно, че кандидатът е автор и съавтор на учебници, учебни 
пособия и монографии. 

3. Основни научни резултати и приноси 
За участие в конкурса авторът е представил научни трудове с №№ 4.2; 

7.11;  7.13;  7.14;  7.15;  7.16;  7.17;  7.18;  7.19;  7.11;  10.1;  20.1;  20.1;  20.3. За 
изготвяне на становище приемам всичките. От представения списък с научни 
публикации е видно, че той е автор и на други научни разработки по темата на 
конкурса. Предметът на изследване и областта на разработките обхваща 
организацията на формированията за ПВО от БА и НАТО и използването на 
системите за ПВО.  Основно място в трудовете заемат сферите, свързани с 
подготовката на формированията за ПВО, разработване на доктринална и 
концептуална нормативна база за тяхното използване, взаимодействието на 
оперативно ново на управление при провеждане на съвместни 
многонационални операции, както и поуките, натрупани от опита, от някои 
съвременни военни конфликти. 

Приносите от извършените научни изследвания, от кандидата в 
конкурса, способстват за допълване и доразвиване на теорията за 
съвременните операции като разглеждат различни аспекти от процеса на 
оперативно планиране и използване на структури от БА. Също така е 
извършено едно задълбочено изследване на средата за сигурност, условията за 
гарантирана на тази сигурност, акцентирано е върху гарантирането на 
въздушния суверенитет и са посочени  методите, способите и технологиите за 
неговото осъществяване. 

Научно-приложната стойност на трудовете на полк. доц. д-р Петър 
Христов е фокусирана върху разширяването на теоретичните познания за 
фундаменталните и традиционни принципи при оперативното използване на 
формированията за ПВО от Българската армия. 

Кандидатът е представил трудовете си в различен формат, като те могат 
да бъдат организирани в няколко основни тематични области: 
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- трансфериране на съвременното научно знание в българската 
военна образователна система и наука – трудове №№ - 4.2; 7.11;  7.18;  20.1;  
20.2;  20.3. 

Централно място в тази група трудове, естествено заема 
монографичният труд озаглавен „Гарантиране на въздушния суверенитет“. 

Цялостният прочит на монографичния труд допълва и разширява 
съществуващите теоретични постановки за ПВО и ПРО, като система 
съставена основно от системи за зенитно прикритие, изтребително 
авиационно прикритие, система за наблюдение на въздушното пространство, 
система за бойно управление и  система за специално-техническо 
осигуряване. Едновременно с това се дава една оценка на значението на ПВО 
и неговото място за постигане на целите на операцията. 

Останалите трудове от тази тематична област също обогатяват и 
допълват теорията и биха могли да се използват при разработване и преглед 
на доктринални и тактически публикации, определящи използването на 
формированията за ПВО в операции.  

 - доразвиване на теоретичните и практическите постановки- 
трудове №№ - 4.2; 7.13;  7.19;  7.11; 10.1; 20.3. Трудовете в тази научна област 
доразвиват постановките, свързани с необходимостта от възстановяване на 
специализираната подготовка за родовете войски от системата за ПВО. 
Авторът анализира и показва взаимовръзките на теорията с практиката и 
дейността на военните формирования и гражданските институции в системата 
за гарантиране на въздушния суверенитет на страната.  

 В колективния труд 10.1 „Военни конфликти и поуки от практиката за 
ПВО“, където доцент Христов, е съавтор е предложено едно изследване на 
съвременни военни операции, като е акцентирано на организирането и 
провеждането на ПВО в тях.   

- създаване на стройна система от теоретични обобщения и 
предложения по някои аспекти от използването на формированията за ПВО в 
операциите, създаване на оперативни способности и ефективно въздействие и 
противодействие на нетрадиционни заплахи- трудове- №№- 4.2; 7.14;  7.15;  
7.16;  7.17;  7.18;  7.19;  7.11;  10.1;  20.1;  20.1;  20.3. 

 
4. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката 

Основните приноси на кандидата - полковник доц. д-р Петър Христов са 
с научен и научно-приложен характер и могат да се формулират по следния 
начин: 

Като научни приноси, свързани с обогатяване на съществуващи 
знания: 

1) Доразвита и допълнена е теорията за системният анализ, като са 
разкрити причинно следствените връзки на процесите по интегриране на 
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системата за бойно управление в системата за ПВО и ПРО на Алианса.[  4.2, 
7.11, 7.18, 7.19] 

2) Систематизирани и доразвити са съществуващите теоретични 
постановки за използване на системите за ПВО [ 4.2,  7.13, 7.15, 20.1]. 

3) Допълнена и обогатена е теорията и фундаменталните постановки, 
свързани с подготовката и използването на формированията от БА [ 7.11, 7.14, 
10.1, 20.2, 20.3]. 

 
Като научно-приложни приноси приемам: 

1) Представени са възможностите за организиране, осъществяване и 
гарантиране на въздушния суверенитет на държавата. [4.2, 20.1, 20.2, 7.15] 

2) Потвърждаване по нов начин на връзката и взаимоотношенията 
между организиране на ПВО, използване на формированията в операциите и 
постигане на крайната цел на военната операция. [20.1, 20.2, 20.3] 

3) Предложени са варианти за оптимизиране на ПВО, като е 
използван опитът от минали военни конфликти. [10.1, 20.1] 

4) Предложени са нови подходи за използване на системи за 
симулации и за създаване на тренировачни условия близки до реалните за 
провеждане на бойни действия от формированията на ЗРВ, РТВ, ПВО и 
авиация. [10.1, 20.1, 20.3] 

5) Частично е изследван и доразвит процеса на обучение и 
подготовка на кадри за нуждите на формированията от другите ведомства при 
гарантиране на въздушния суверенитет. [7.11, 7.14, 10.1, 20.2, 20.3] 

 
5. Критични бележки за представените трудове 

По представените материали от кандидата за участие в конкурса нямам 
критични бележки. Видно е, че авторът представя изследваните обекти и 
предмети задълбочено и всеобхватно, както и факта, че представената научна 
продукция е коректно редактирана.  

Считам за удачно да предложа на кандидата да разшири публикациите 
си в жанрово отношение и да се стреми да популяризира дейността си чрез 
публикуване в световните реферирани системи (SCOPUS и WEB OF 
SCIENCE).   

6. Заключение 
Предоставената от кандидата в конкурса документация и публикуваната 

научна продукция отговарят на изискванията на Закона за развитие на 
академичния състав в Република България, Правилника за прилагане Закона за 
развитие на академичния състав в Република България и регламентираните в 
тях минимални национални изисквания за заемане на академична длъжност 
„професор“ във ВА „Г. С. Раковски”.  

Оценката ми за научните трудове на полковник доц. д-р Петър 
Симеонов Христов, единствен участник в конкурса за заемане на 
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академичната длъжност „професор“ за военнослужещ, в област на висше 
образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Военно 
дело”, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили” 
е „положителна”. 

 
7. Оценка на кандидата 

Предлагам на уважаемото Научно жури по конкурса да класира 
кандидата, полковник доц. д-р Петър Симеонов Христов и да предложи на 
факултетния съвет при факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. 
С. Раковски” да бъде избран и да заеме академичната длъжност 
„професор” в област на висшето образование „Сигурност и отбрана”, 
професионално направление „Военно дело”, по научна специалност 
„Организация и управление на въоръжените сили” в катедра „ВВС и ПВО” от 
факултет „Командно-щабен” на ВА „Г. С. Раковски”- гр. София. 
 

28.04.2021 г.                                       Изготвил становището: 

гр. София    капитан I ранг доцент д-р ___________ 

         Красимир Костадинов 

 


