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I. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем

Съвременните въздушни операции се характеризират с голяма 

интензивност и размах в които има голямо разнообразие от средства за 

въздушно нападение, противовъздушна отбрана и разузнаване. Всичко това 

води до необходимостта от въвеждането на нови подходи за планиране чрез 

включването на дейности по определяне и приоритизиране на цели за 

въздействие, и адекватен отговор за тях в зависимост от оперативните 

изисквания и способности. 

Разработения от докторанта Андон Андонов дисертаuионен труд е 

актуален с това, че дава решение за усъвършенстване на планирането на 

въздушни операции чрез прилагане на метода на математическо моделиране на 

въздействията с авиационни средства за поразяване в процеса по разчет на 

средствата за въздействие, като елемент на таргетинга във Военновъздушния 

компонент. 

Значимостта на дисертаuионния труд се определя от усъвършенстване на 

процеса за вземане на решение при водене на въздушни операции и 

подобряване на бойната ефективност, чрез разработени математически модели 

за определяне на траекторията, точността на попадение и ефективността на 

въздействие с авиационни средства за поразяване върху единични и групови 

цели, както и е предложен общ алгоритъм на функциониране на моделно

ориентирана автоматизирана система за оценка ефективността на 

въздействието. 



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

автори. 

Съдържанието на дисертационния труд напълно съответства на

разработваната тема. В увода е представена актуалността и практико

приложния и характер на темата, както и нейната значимост. 

В първа глава е извършен анализ на процесите и системите при

планиране на въздушните операции чрез изследване на системите за 

планиране, авиационното въздействие, и на протичащите в тях процеси на 

таргетинг и разчет на средствата за въздействие. 

Във втора глава са представени разработения комплекс от 

математически модели и алгоритми за оценка ефективността на системата за 

авиационно въздействие 

В трета глава е разработена програмна реализация на математическите 

модели, верифициране, валидиране и представяне на резултатите от 

функционирането на автоматизирана система за оценка на ефективността на 

въздействието 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния

труд.

Предложения дисертационен труд показва, че авторът е постигнал 

очакваните резултати и е постигнал приноси както в научен, така и в научно 

приложен аспект. 

Потвърждавам изброените в автореферата приноси, а именно: 

Научни приноси: 

1. Доразвита е 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. 



2. Доразвита е теорията на бойната ефективност, чрез адаптиране на

математически модели и алгоритмизиране на процеса за генериране на 

математически обосновани решения. 

Научно-приложни приноси: 

1. Допълнен 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

„дистрибутивен" варианти за развръщане на нов функционален модул на 

бойния щаб на ВВК и допълване на терминологичния апарат в областта на 

военното изкуство. 

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

параметрите на траекторията на полета на АСП, оценка на точността на 

попадение и оценката на ефективността на въздействие. Считам, че същите са 

изключително дело на автора, в резултат от работата му не само върху 

дисертационния труд, но и в един значителен период от време (за което 

подсказват и представените публикации). 

Представените публикации са авторски и потвърждават резултатите от 

дисертационния труд. 

3. Критични бележки.

Основните ми критични бележки са свързани със сравнително големия 

обем на дисертационния труд, използването на много чуждици и отделни 

неточни изрази. 

Посочените бележки не омаловажават разработения дисертационен 

труд. 



4. Заключение.

Разработения дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на процеса

за моделиране на деи�ствията на авиацията при планиране на въздушните 

операции" с автор майор ас. инж. Андон Павлов е задълбочено и

самостоятелно научно изследване с научни и научно-приложни приноси, които

спомагат за решаване на редица проблеми, свързани с усъвършенстване на

процеса на планиране и вземане на решение при водене на въздушни операции,

както и подобряване на бойната ефективност от бойното използване на

авиационните средства за поразяване. 

Докторантьт майор ас. инж. Андон Павлов отговорят на съответните 

минимални национални изисквания на „Правилник за прилагане на закона за 

развитието на академичния състав в Република България" и напълно отговаря 

на изискванията за получаване на образователна и научна степен „доктор" в 

област на висшето образование 9. ,,Сигурност и отбрана", професионално 

направление 9.2. ,,Военно дело" - ,,Организация и управление на Въоръжените 

сили". 

5. Оценка на дисертационния труд
Като имам предвид качествата на дисертационния труд и постигнатите 

приноси давам положителна оценка и предлагам на научното жури да присъди 
образователната и научна степен „доктор" на майор ас. инж. Андон Павлов
Андонов в областта на висшето образование 9. ,,Сигурност и отбрана",
професионално направление 9.2. ,,Военно дело" - ,,Организация и управление
на Въоръжените сили". 
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