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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем  

Притежаването на значителни военни способности придружени с 

политическа нестабилност и несигурност, а също така и агресивната външна 

политика в междудържавните отношения в различни региони на света, е 

предизвикателство за международната стабилност и евроатлантическата 

сигурност. 

Това налага НАТО да поддържа и развива пълен набор от способности 

за гъвкав отговор на възникналите предизвикателства, като се стреми към 

оперативност на  процесите по планиране, организиране и управление на 

военния потенциал. 

Актуалността на разработвания проблем в дисертационния труд на 

майор асистент Андон Андонов произтича от необходимостта да бъде 

обогатено и разширено научното знание, свързано с използването на 

автоматизирани системи за осигуряване на процеса на вземане на решения във 

ВВС, базиращи се на методите за моделиране на процесите и системите.  

Сложността и динамиката във въздушното пространството при 

провеждане на операции от военновъздушния компонент, предполага 

необходимост от своевременни и адекватни способности за планиране.  

Прилагането на методи на математическо моделиране на въздействията 

с авиационни средства за поразяване като елемент на таргетинга в съвместните 

сили са необходими и определено биха способствали за повишаване на 

ефективността и ефикасността на системата за планиране участието на ВВК в 

операциите.  

Значимостта на дисертационния труд се определя от отсъствието на 

математически модел за оценка ефективността на системата за авиационно 

въздействие и програмна реализация на математическите модели.  

Затова, разработеният модел от докторанта може да използван във ВВС 

за повишаване на оперативността при разчета на авиационните средства за 

поразяване. 
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До сега не ми е известно да има подобни разработки по темата от други 

автори.  

Основното съдържанието на дисертационния труд напълно съответства 

на разработваната тема.  

2. Степен на познаване на проблема и творческа интерпретация на 

литературния материал. 

Обзорът и анализът на разгледаните литературни източници, свързани 

с темата на дисертацията, помагат за определянето и постигането на 

поставените за разработване цел и задачи на дисертационния труд. 

Формулирането на темата, дефинирането на работна хипотеза, както и 

направените допускания и приети ограничения следват логическа 

последователност. 

Структурата на дисертационния труд следва логиката на поставената в 

увода цел и формулираните задачи за нейното постигане. 

В обзорната част на труда, е показано добро познаване на състоянието 

на проблема и достатъчна литературна осведоменост при анализа на системата 

за планиране на въздушните операции по структурен и функционален признак 

и факторите, влияещи на процеса на авиационно въздействие върху 

заповяданите цели. 

Посочени са варианти за развръщане на функционални елементи за 

разчет на средствата за въздействие в организационната структура на БЩ на 

ВВК и причините, поради който се налага търсене на оптимизация и 

подобряване на процеса на таргетинг. 

Извършени са експерименти за установяване ползата от разработката и е 

направен анализ на получените резултати. 

Предложената библиография в дисертационния труд се състои от 106 

източника, от които 45 на кирилица и 61 на латиница, и 23 на брой 

приложения, обособени в отделно печатно тяло, обхващащо 78 страници с 

включени 34 фигури и 51 таблици. Общия обем на дисертацията е 269 



4/5 
 

страници. Разгледаните по-подробно източници са цитирани в текста на 

съответните глави. 

3. Оценка на публикациите по дисертацията и авторство на 

получените резултати. 

Посочените три самостоятелни публикации по темата на 

дисертационния труд от участия в научни конференции са в направлението на 

научните изследвания на автора и покриват необходимите кредити при 

изпълнението на минималните национални изисквания, съгласно ЗРАС, 

ППЗРАС и Правилника за развитието на академичния състав във военна 

академия „Г.С.РАКОВСКИ“.   

Публикациите не само верифицират резултатите от проведеното 

изследване, но показват задълбоченост и широкообхватност при обучението в 

докторската програма и извършването на научноизследователския процес от 

докторанта, научния ръководител и обучаващото звено през целия период на 

обучениe. 

Научните и научно-приложните приноси, отразени в дисертационния 

труд, съдържат елементи на новост, притежават характер на обогатяване на 

научното познание и имат значимост в практическото приложение. 

Считам, че целта на дисертационния труд е постигната и научно-

изследователските задачи са решени.   

Използването на значителен обем научни трудове и справочна 

литература, прилагането на системния анализ и методите на математическата 

моделиране при проведеното изследване и апробацията на основните 

резултати, дават основание да се приеме, че дисертационният труд е 

достоверен и научно обоснован. 

4. Оценка за автореферата 

Авторефератът е разработен съгласно законовите изисквания и 

съдържа основните проблеми и пътищата за тяхното решаване, посочени в 

дисертационния труд. Той дава пълна представа за научната стойност и 

практическата приложимост на постигнатите резултати от дисертанта. 
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5. Критични бележки. 

Бележките, които имам са свързани с оформянето на дисертационния 

труд и автореферата към него, както и редакционни грешки, които не 

намаляват научната му стойност и постигнатите резултати. 

Препоръчвам на автора да продължи своите изследвания в посока на 

имплементиране на разработката в автоматизираната система за планиране на 

ефектите и таргетинг, използвана във ВВС. 

 

6. Заключение. 

Считам, че дисертационният труд е разработен в пълно съответствие с 

нормите на Закона за развитие на академичния състав в Република България и 

Правилника за неговото прилагане и напълно отговаря на държавните 

изисквания за получаване на образователната и научна степен „доктор”.  

Като имам предвид качествата на дисертационния труд и постигнатите 

приноси, давам положителна оценка на разработката и предлагам на 

уважаемите членове на  Научното жури, м-р инж. Андон Павлов Андонов да 

придобие образователната и научна степен „доктор” в област на висшето 

образование 9 „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. 

„Военно дело”. 
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