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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Съвременните военни и въоръжени конфликти се характеризират с 

голяма динамичност и неопределеност, висока точност на поразяване на 

целите при запазване на желаната степен на поражение и бързина на 

маньовъра със сили и огън. Тези характеристики са продиктувани от 

особеностите на съществуващите заплахи и усъвършенстването на 

средствата и способите за водене на въоръжена борба, съпътствано от 

усложняване на нейните закономерности. При такива условия овладяването 

на стратегическа инициатива, съхраняването на устойчиво държавно и 

военно управление, и завоюването на превъзходство във всички измерения на 

бойното пространство са решаващи за постигане на желания краен резултат. 

Това поражда значимо диалектично противоречие, присъщо за 

съвременните операции. От една страна е потребността от увеличаване на 

разполагаемото време за вземане на обективно и обосновано решение, а от 

друга – необходимостта от намаляването му с цел повишаване 

оперативността на процесите по планиране, организиране и управление на 

силите, участващи в тях. 

Актуалността на темата за разработване на система от изчислителни 

алгоритми и софтуерно приложение за тяхното изпълнение, като инструмент 

за автоматизиране на РСрВ в дейностите по таргетинг на компонентно ниво, 

се определя от факта, че съвременните въздушни операции също се 

отличават със своята сложност и голям пространствен размах. Възможно е в 

тях да участват стотици средства за въздушно нападение и разузнаване и 

противовъздушна отбрана с различен тип и предназначение. 

Подобна динамика на оперативната среда предполага необходимост 

от поддържане на съществуващи и придобиване на нови адекватни 

способности за планиране, посредством подходи за усъвършенстване и 

адаптиране на съставните му елементи и подпроцеси. 
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Актуалността на разработвания от м-р Андон Павлов Андонов в 

дисертационния труд проблем в научно и научноприложно отношение се 

определя и от факта, че разнообразието от обекти и средства за въздействие 

върху тях определят критичната роля на избора на рационален вариант за 

действие за постигане на ефектите и целите на операцията, което е в пряка 

релация с „определянето на адекватен отговор“, като елемент на таргетинга. 

Анализът на достъпната литература показва, че към настоящият 

момент на национално ниво отсъстват функционални елементи и системи за 

автоматизация на разчета на средствата за въздействие. По предложената 

тема не са ми известни други национални системни изследвания, както и 

научни публикации и разработки от други автори, разглеждащи детайлно 

представените аспекти. 

Темата на дисертационния труд, разработен от м-р Андон Павлов 

Андонов е в пълно съответствие с основното съдържание на разработката. 

Поставените задачи в научното изследване позволяват постигането на 

желаните научни резултати, към които се стремят автора, неговия научен 

ръководител и обучаващото го звено. 

 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 

Познавайки състоянието на проблема, м-р Андон Павлов Андонов се е 

постарал да намери отговор на голяма част от актуалните и с висока стойност 

на научна и практическа значимост въпроси по ясен, конкретен и точен 

начин. Постигнал го е в рамките на 275 страници, разбира се, със 

задълбоченото творческо проучване и научното осмисляне на 106 

литературни, нормативни и справочни източници, от които 53 на латиница и 

7 източника от Интернет, чиято научна и научно - приложна стойност и 

авторитет на авторите за мен не подлежи на съмнение. 

Към използваните в хода на изследването източници, третиращи в 
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различна степен отделни фрагменти и детайли от изследваната 

проблематика, от страна на автора е подходено максимално добронамерено и 

обективно, като са откроени не само забелязаните слабости, но са подчертани 

и неоспоримите им научнопрактически достойнства. 

За постигане на посочената цел и поставените научно изследователски 

задачи в научната си разработка м-р Андонов е възприел подходяща 

структура, като съдържанието на научния труд е представено в увод, 

изложение в три глави, заключение, приложения, съкращения, речник и 

литература с общ обем 362 страници, от които основен текст – 275 страници 

включващи 15 таблици и 80 фигури, приложения – 87 страници в отделно 

книжно тяло, съкращения 2 страници и използвана литература – 7 страници. 

В увода (6 страници) е посочена актуалността на изследването и степен 

на разработеност на научния проблем, неговата научна значимост и 

практическата му приложимост, което да доведе до усъвършенстване на 

процеса на планиране на въздушните операции чрез повишаване на 

оперативността и точността на резултатите от разчета на средствата за 

въздействие, качествената подготовка за тази дейност и това, че тя следва да 

се постави като научен, учебен и практически проблем, за което е 

необходима методологическа оценка на степента на проученост на проблема, 

от там да се изследват подходите и да се усъвършенстват методите за 

реализиране на тази специализирана дейност. 

Майор Андонов в увода на своя научноизследователски труд, посочва 

и основната цел, научноизследователски задачи, обекта и предмета на 

изследването, представил е работната хипотеза, теоретико - методологическа 

основа и методологията на изследването с ограниченията и допусканията при 

решаване на научноизследователските задачи, етапите в които е работил и 

очакваната значимост и приложимост на резултатите с научната новост, 

теоретичната и практическата значимост. 
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В първа глава авторът при решаването на трите теоретични и първата 

практико-приложна научно-изследователски задачи поставя общата 

теоретична рамка на изследването. В нея са изследвани процесът на 

планиране на операции с акцент върху оперативното ниво и системата за 

планиране на въздушни операции по структурен и функционален признак. 

Впоследствие е изследван процесът на таргетинг и неговото интегриране и 

синхронизиране с процеса на планиране и цикъла на поставяне на задачи във 

ВВК в единна „Система за адаптивно планиране и изпълнение“, показвайки 

тяхната комплексност и взаимосвързаност. Съдържанието и резултатите от 

таргетинга са определящи за резултатите от всяка фаза на ЦПЗ, при влияние 

и на „външни” за компонента процеси по хоризонтала и вертикала. Важни за 

двата процеса са синхронизацията и взаимодействието между 

функционалните групи на БЩ и между компонентното и съвместно нива. 

Във втора глава, при решаването на втората практико-приложна научно 

изследователска задача научните търсения са насочени към математическото 

моделиране на процеса на въздействие при разчета на средствата за 

въздействие и се посочва важността на количествената обосновка на 

възможните алтернативи при вземането на решение. За целите на 

дисертационния труд вниманието на автора е насочено към автоматизацията 

на процеса за вземане на решение и архитектурата на системите за неговата 

поддръжка. 

В трета глава въз основа на направените изследвания, анализи и изводи 

от глава първа и втора, се решава третата практико-приложна научно-

изследователска задача, като е извършена програмна реализацията на 

създадените математически модели и изчислителни алгоритми. В същността 

си този етап е „материализация“ на извършената до момента интелектуална 

работа чрез изпълнение на дейностите по: определяне на изискванията и 

изграждане на архитектурата на софтуерно приложение „Автоматизирана 
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Система за Анализ на Способностите при Таргетинг“ АСАСТ 1.0, 

практическа реализация на системата чрез създаване на програмен код, 

отстраняване на грешки и тестване (верифициране), изпълнение на разчети и 

анализ на получените резултатите (валидиране) и оценка на приложимостта 

на софтуерното приложение в процеса на разчет на средствата за 

въздействие. 

Предложеният дисертационен труд напълно съответства като научна 

разработка по обем и качество на законовите изисквания. 

 

3. Характеристика на научните и научно-приложните приноси в 

дисертационния труд. 

Основните научни и научноприложни резултати от извършените 

изследвания в дисертационния труд се свеждат до доказване с нови средства 

на съществени и нови страни в съществуващите научни проблеми и теории. 

Те водят до полезно увеличаване на знанията в предметната научна област и 

представляват оригинално развитие на частни проблеми в даденото научно 

направление, водещи до конкретни резултати, което ми дава основание да 

подкрепя посочените от кандидата претенции за приноси, които определям 

като научни и научно-приложими и ги свързвам с постигнатите резултати. 

В резултат на разработването на дисертационния труд като 

изследователски резултати на докторанта приемам: 

 

За научен принос: 

- Доразвитата теорията за изследване на процеса за вземане на решение при 

водене на въздушни операции, чрез разработване на алгоритъм за функциониране 

на моделно-ориентирана автоматизирана система за оценка ефективността на 

въздействието; 

- Допълнен е терминологичният апарат в областта на военното изкуство. 



 7 

 

За научно-приложни приноси: 

- Допълнен е моделът на планиране на въздушните операции, чрез изведени 

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

на въздействието. 

- Обогатена е теорията и практиката, чрез разработени „интегриран“ и 

„дистрибутивен“ варианти за развръщане на нов функционален модул на бойния 

щаб на ВВК; 

- Валидирани са резултатите от използването на „Автоматизирана система за 

анализ на способностите при таргетинг“ версия 1.0. и същата е предложена за 

внедряване. 

 

4. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд 

Научните и научно-приложните изследователски резултати в 

дисертационния труд се градят на придобито познаване и творческо 

адаптиране на съвременни научни теории и изследвани положителни и 

отрицателни практики. 

Те представляват лично дело на дисертанта и очертават значимостта на 

постигнатите приноси за теорията и практиката, като в същото време 

очертават и направленията за по нататъшната научно-изследователска работа 

на майор Андон Павлов Андонов. 

 

5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството 

По тематиката на дисертационния труд докторантът е представил три 

публикации на които е автор. Същите имат характер на научни доклади, 

пряко кореспондират с темата на дисертацията и са анонсирани на годишни 
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университетски научни конференции с международно участие във Военна 

академия „Г. С. Раковски”. 

Същите са в направлението на научните изследвания на автора и не 

само верифицират резултатите от научното изследване, но и показват 

задълбоченост и широка обхватност при подготовката и извършването на 

научноизследователския процес от докторанта и научния му ръководител. 

С докторанта нямам съвместни публикации. 

 

6. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта 

В процеса на разработване на дисертационния труд авторът коректно е 

използвал литература включваща 106 наименования, от които 53 на латиница 

и 7 източника от Интернет и 27 броя приложения, с общ обем от 87 страници. 

Последното показва добра задълбоченост и широка обхватност при 

подготовката и извършването на научно-изследователския процес в един 

достатъчно продължителен период от време. 

Литературната осведоменост и компетентност на автора не търпи 

възражения, а адмирации за стремежа да бъдат обобщени досегашни научни 

мнения и изследвания в спектъра на тяхното многообразие и противоречиво 

развитие. 

Не ми е известно резултати от изследването в дисертационния труд да 

са цитирани от други автори. 

 

7.Оценка за автореферата 

Автореферата е разработен съгласно изискванията и съдържа 

основните проблеми и пътищата за тяхното решение посочени в 

дисертационния труд. Той дава пълна представа за научната стойност и 

практическата приложимост на постигнатите приноси от дисертанта. 
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8. Критични бележки 

Наред с положителното в дисертационния труд на майор Андон 

Андонов са допуснати и известни слабости: 

- не са посочени съвременни резултати от досегашни изследвания и 

разработки по проблема от други автори и научни колективи; 

 - в оформянето на дисертационния труд има редакционни неточности, 

които не намаляват научната им стойност, но влошават възможностите за 

бързо възприятие;  

- списъкът на използваната литература в част от посочените 

публикациите не е оформен съгласно изискванията на Стандарт за 

библиографско цитиране –БДС/ISO 690:2011; 

- наличен е известен дизбаланс в обемите на предложените глави, което 

е могло да бъде избегнато за сметка на оптимизиране на съдържанието им. 

Посочените недостатъци не се отразяват съществено върху 

значимостта на приносите в дисертационния труд. Дисертацията е 

задълбочен и добре оформен научен труд от изследването на актуален 

проблем и е с постигнати значими научни и приложни приноси, доказващи 

способността на докторанта самостоятелно да разработва важни въпроси за 

теорията и практиката. 

 

9. Лични впечатления за докторанта 

Имам лични впечатления от кандидата, като негов консултант. 

Познавам го като офицер с висока обща култура, професионална подготовка 

и ерудиция, за който работата по изследване на проблемите е в основата на 

цялостната му научна дейност и е на базата на солидна теоретична основа.  

Имам предвид, че освен добрата професионална подготовка, майор 

Андон Андонов проявява подчертан интерес и възможности за научно-

изследователска дейност. В службата си е дисциплиниран, организиран и 
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трудолюбив. Непрекъснато работи за повишаване на квалификацията си. Има 

силно развито чувство за колективизъм и взаимопомощ. 

 

10. Заключение 

Представената дисертацията е задълбочен и завършен научен труд от 

изследването на актуален проблем с постигнати значими научни и научно-

приложни приноси, доказващи способността на докторанта, самостоятелно 

да разработва важни за теорията и практиката на войскови проблеми. 

 

11. Оценка на дисертационния труд 

От анализа на разработката се налага извода, че дисертационния труд 

притежава научни и научно-приложни приноси и отговаря на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България и Правилника за 

неговото прилагане. Убедено предлагам на научното жури да присъди на 

майор Андон Павлов Андонов ОНС „доктор” за разработения труд на тема 

„Усъвършенстване на процеса за моделиране на действията на авиацията при 

планиране на въздушните операции” представен за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор” по научна специалност 05.12.01 

„Организация и управление на Въоръжените сили”  

 

 

 
06.11.2021 г. РЕЦЕНЗЕНТ 

 

проф. д.н.                       /Димитър Недялков/ 
(подпис) 


