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Актуално,ст и значимост на разработвания в дисерта:ционния труд 

проблем 

Рецензията е възложена със заповед на началника на ВА „Г. С. 

Раковски'' и· perneifиeтo на Научното жури, i3зeto. на· своето първо заседание. 

Актуалността на темата за усъвършенстване на планиране на учебно 

бойната и бойна дейност на военновъздушния компонент и провеждането на 

въздушните операции е била, е и ще бъде винаги актуална поради 

nосто:янното усъвършенстване на летателните платформи, на средствата за 

поразяване и на nроtивовъздуrовите системй за отбрава ва обектите. Това 

налага промяна на концепциите, доктрините, страtеги.и:те и тактиката за 

използване на авиацията във въздушните операции. Всичко това изисква 

усъвършенстване процедурите за оценка на обстановката, вземане на 

решение, плаН:йране, провеждане и анализ на резултатите от действията на 

военновъздушния компонент и в частност на военната авиация. 

Съвременните технологии позволяват използ·ване на автоматизирани системи 

за изготвяне на оперативни разчети. 

Това обуславя не само актуалността, но и важното значение на 

изследването по темата на дисертационния: труд: както за развитие на 

военната наука, така и за пракrиката на пл·шшране и използване на 

военновъздушния компонент. 

Изследването точно, ясно и аргументирано поставят въпросите за 

необходимите промени в съвременната система за вземане на решение и 

планиране на бойното използване на авиацията и за необходимостта от нов, 

по-добър модел за взаимодействие между системi-пrте елементи, базиран на 

съвременните концепции, технологии, коиtо да доведат до по-висока бойна 

ефективност на авиацията и авиационния компонент. 
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· Генерираното ново знание по темат'а е полезно и необходимо за целите

на повищаване ·на ефективността на организацията и управлението на 

процесите по планиране на бойното използване на военновъздушния 

компонент, каtо надежден инструмент в контекста на новите обективни 

реалности, породени ot С'ъ:временната динамика и интернационализация на 

съюзните дейности в различни tо�к:и по света. Тези о<lНов11и фактори правят 

темата уникална, актуална и с висока степен на значимост. 

1. Степен на nрони:кване в проблема и оценка за състоянието на

решаването му към настоящия момент 

Докторантът е навлязъл в научния проблем в необходимата дълбочина, 

което му е позволило да проведе необходимите теоретичн-и изследвания и на 

тази основа е получил полезни научни и практически резултати. 

II. Относно избраната методика на изследванията

Възприетият структурен план, меtодойогия и методи за провеждане на 

научното изследване са релевантни, удачно и целесъобразно подбрани, 

съответстват в пълна степен на тематично изведения проблем и са осигурили 

постигане на поставените изследователски цели чрез решаване на 

дефинираните :изследователски задачи. Използваните литературни източници 

и натрупания личен опит са позволили на докторанта да усвои необходимите 

специфични знания за извършване на изследването no темата, с което се 

изпълнява образователното изискване на Индивидуалния учебен план. 

Придобитите знан:ия са позволили на докторанта да проведе задълбочени 

емпирични изследвания на обекта и предмета по темата и да докаже 

изследователската си хипотеза, с което са изnълнени :изискванията за 

изпълнение на научната и изследователска част на Индивидуалния учебен 

план. С това са постигнати поставените цели в дисертационния труд. 
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111. Кратка аналитическа характериtтика на естеството и

д()стоверността на материала, върху който се градят приносите на 

дисертационния труд 

nр·едстаВ'е':нйят дисерtационеn труд, върху който се градят на:учните и 

приложни п'риноси на докторанта, е под формата на цялостно, завършено, 

самостоятелно научно изследва�е по темата, което му е позволило да 

селектира известни научни методи и инструменти:, да ги приложи и 

интерпретира за цели:те на дисертационния труд и да проведе необходимите 

и целесъобразни изследвания. 

Съдържанието на дисертацията е разработено в структура от в увод, три 

глави, изводи:, заключение, списък на използваните литераtурFiи: източници и 

приложения. Обемът на дисертационния труд е 269 страници. Основният 

текст обхваща 191 страници, 61 фигур·и и 15 таблици. Използваните 

литературни източници са 106. Приложенията към основната част са 23 на 

брой, обособени в отделно печатно тяло, обхващащо 78 страници с включени 

34 фигури и 51 таблици. 

За постигане на целите и изnълнение на задачите на изследването 

докторантьт успешно прилага общи изследователски методи като критичен 

анализ, синтез на научната литература по темата, процесния и системния 

подходи, сравнение, обобщение, формализаци:я, иnду1<ция, дедукция, 

математическо моделиране и теория на вероятностите. 

Целта на изследванията в дисертационния труд е да се генерира 

концептуален функционален модели за усъвършенстването на 

инструментариума за моделираnе на действията на авиацията в процеса на 

планиране на въздушните операции чрез повишаване на оперативността при 

разчета на средствата за въздействие, достоверността, обективността и 
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точността Jia. получените от неrо резултати. 

Обект Fiа.изследваяето в дисертадион:нйя труд е процесът на планиране 

на операциите във воеnновъздушния компонент, а npeд„vtetn е 

авtьм:атизираi1ето на процеса за разчет на средствата 'за въздей6'тви� nри 

планиране на въздушните операции. 

Постигане на поставените цели в дис·ертацион:нйя труд е извършена с 

решаване на следitите основни изследователски за.дачи: 

1. Изследване на процеса за определяне на целите за поразяване

(тарrетинг), разчетите на средстват·а за въздействие, а от там и а

необходимия наряд от самолети за постигане на необходимата степен

на поразяв-ане на целите.

2. Ана11изирана е системата за планиране на въздушниtе операции no

структурен и функционален признак.

3. Изследвана е системата за авиационно nоразя~ване на целите и

факторите, влияещи върху него.

4. Генериране на варианти за развръщане на функционални елементи за

разчет на средствата за поразяване в органи:зап:ион:наtа сtруктура на

БЩнаВВК.

5. Разработена е методология от математически модели за оценка

ефективността. на система за авиационно поразяване.

6. I1редльжена е програмна реализация еа маtематич:еските модели,

верифициране и валидиране на функционирането на автоматйзирана

система за оценка ефективността на вьздействието.

В увода на дисертацията са обосновани актуалността на темата,
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практика-приложния и характер и значимостта на решението на проблема. 

Представени са всичките необходими атрйбути. 

В първа глава - ,,Анализ на процесите и системите при планиране на 

въздушните операции", са решени първите четири научно-изследователски 

задачи. Изследвано е планирането на операции на оперативно ниво като 

процес и като система, анализира�ш са обстойно процесите на определяне на 

целите за въздействие (тарtетинга). Главата завършва с обосновани изводи. 

Във втора глава „Математическо моделиране на процеса на 

въздействие при разчет на средствата за въздействие", е решена петата 

научно-изследователска задача. Изследвани са съвременните системи за 

поддръжка на процеса за вземане на решение. Разгледани са задълбочено и в 

логическа nоследсУвателност nрьцесите за автоматизация на nроцеса за 

вземане на решение като архитектура на моделно-ориентирана СПВР за 

оценка на ефективността на въздействието в процеса на РСрВ. Използвани са 

статистически и вероятностни методи за оценката на ефективността на 

въздействието. Приложено е математи1Jеско моделиране на траекторията на 

средствата за въздействие и модел за оценка на точността на попаденията. В 

тази последователност е използвано и маtематичесRd моделиране за оценка 

на ефективността на въздействието с единичен боеnрипас върху единична 

цел, както и оценка ефективността на въздействието с единичен боеприпас и 

серш1 стрелба върху групова/nлощна цел. 

Разгледан е математически модел за оцеюtа ефективността на 

въздействието при стрелба с единичен или серия касетъчни боеприпаси, 

както и математически модел за оценка на ефективността на въздействието 

при стрелба с авиаци.онно артилерийско въоръжение и неуправляеми ракети. 

Главата завършва с обосновани, аргументирани и базирани на 

6 



доказателства. 

В трета глава � ,,Автоматизирана система за оценка на ефективността 

на въздействието nри разчета на средствата за въздействие", е решена 

шестата научно-изследователска ·задача като е :извършена програмна 

реализация и оценка достоверността на математическите модели. 

Представем са надiJе)l<НО из�скванията, архитектура и верифициране на 

модел на автоматизирана система за оценка ефективно·стга на въздействието. 

Определени са на изискванията към АСАСТ i. О за архитектурата и 

практическата . реализация на архитектурните модули. Извършено е 

валидиране на резултатите от използването на автоматизирана система за 

оцеака ефектив�остта на въздействието и са предс'tавенй резултатите от 

експеримен'tал.но изследване в хода на Командно-щабнd учение „Решителен 

отговор 21 ". 

За валидиране на резул'tатите от използването на АСАСТ 1.0 в процеса 

на разчет на средствата за въздействие са извършени две независими 

изследвания: на точността на резултатите при определяне ефективnостта на 

въздействието и на оперативността на АСАСТ 1.0 при изпълнение на разчет 

на средствапt за въздействие. Главата завъртва с обосно'Бани изводи. 

Анализът на съдържанието на представената дисерtация и специфичния 

и оформен сtил на докtоранта ми дава основанйе да направя извода, че те са 

негово лично дело и постижение. 

IV. Основни научни и научно-приложни приноси в дисертационния

труд (същност и характер) 

Научните и приложните приноси в дисертационния труд отразяват 

постиженията на докторанта и са доказателство за неговите научни йнтереси. 

Приемам заявениtе приноси като са посочени от автора. 
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Науч:ни nриноси: 

1. Доразвита е теорията за изследване на процеса за вземане :на решение

при водене на въздушни операции в съвременните условия, чрез 

разработване на алгоритъм за функциониране на моделно-ориентирана 

а-втоматизирана система за оценка ефективността на въздействието. 

2. Обогатена е теорията на· бойната ефективност, чрез адаптиране на

математически модеJ1и и алrориtмизиране на процеса за генериране на 

математически обосновани решения. 

Научно-приложни прйноси: 

1. Осъвременен е моделът на планиране на въздушните операции, чрез

изведени математически модели на процеса на поразяване с АСП и за оценка 

ефективността на въздействието. 

· 2. Обогатена е теорията и практиката, чрез разработени „интегриран" и

„дисtрибутивен'' варианти за развръщане на нов функционален модул на 

бойния щаб на ВВК и допълване на 1:ерминологичния апарат в областта на 

военното изкуство. 

3. Адаnтирани са и са внедрени математически модели за изчисляване на

параметрите на траекторията на полета на АСП, оnенка на точността на 

попадение и оценката на ефективността на въздействие. 

· V. Оценка на авторското участие в получаването на приносите

Заявеното авторство от докторанта за · извършеното изследване в

дисертационния труд, специфичния авторски стил и получените резул·rати са 

основание да се направи извода, че са негово .пично дело. Към момента, в 

рам�<ите на моите компетентности, не намирам основание и данни за 

плагиатство. 
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VI. Преценка на публикациите по дисертационния труд

Приемам за· рецензия представените три броя публикации по темата. 

Същите позволяват да се получи публична :информация за дисертационния 

rруд сред специалистите по темата. 

VII. Използване на получените в дисертационния труд резултати и

препоръки за бъдещото им внедр·яване 

Получените в дисертационния труд р ·езулта.ти са полезни и могат да 

представляват интерес за работещите в системата на военновъздуашите сили 

и за целите както в националната отбрана, така и при участие в мисии зад 

граница, учебно-бойната nодготовка, курсанти, студенти, дипломанти, 

докторанти, изследователи, ръководители, политици и друrи интере·суващи 

се от темата. 

VIII. Относно автореферата към дnсертационния труд

Авторефератъt на дисертационния труд е разработен в съответствие с 

изискванията на ЗРАСРБ и ППЗР АСРБ. В него са изJiо)l<ени основ1-нпе идеи и 

синтезираните изводи по дисертацията. Той вярно отразява постигнатите от 

докторанта резултати. 

IX. Критични бележки

Към: представените от кандидата дисертационен труд, автореферат и 

публикации моrат да бъдат отправени някои препоръки и критични бележки 

като към формулирането на някои проблеми, пълнотата на някои от 

анализите, прецизността в лексиката при формулиране на отделни резултати. 

Тези препоръки и бележки не влияят на същността, значимостта, 

актуалността :и важвостта на получените от кандидат"сi приноси и по никакъв 

начин не препятстват тяхната приложимост в практиката. Поради това те не 
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се обсъждат внаст◊яrцото станов:ище. 

Няма други въпрос:и по които да се вземе оtпьшенйе. в насtЬ'йtщ1та 

pe'ri�ti:зй:Я, rtperi'crp1>ч:A,aм на докtьр-анtа. да издаде М'Ьнограф'ия н:а базата на 

nосtйженияtа си в д:исерtационн:ия труд. 

XI. Заклrоченnе

Давам u;JlJft;>'ctнa пьложцтелна оц�яка .·. йа дис�рtа:цйон,ния труд;

гласувам положително и предnа:га:м на уй'•а:жаемите ч:тн::нове na Научяото 

жур:и да rласува·{поJ:rож:ителнd за прuсъ:ж:дапе на обра:ювателната и научна 

cmeneN ''доктор", в профе·сионално наnравл�ние 9.2 ,,,В·о�нно дело'\ по 

докtорантtка проrра:ма ,,Орrанnзаn:ия и уnра:ютение на в:ъоръжени:те сили'' на 

майор АНДОН ПАВЛОВ АНДОНОВ. 

08. J1 .2021 г.
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