
До Ректора на Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски“ 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 
 

от проф. д-р Филип Иванов Тодоров, Университет за национално и световно стопанство 
– София, област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, 3.8. 
Икономика, научна специалност „Икономика и управление“ („Стопанска логистика“) 

 

Относно: Обявен конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ към катедра 
„Инженерна логистика“ на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 

Съгласно Заповед № РД-16-008 от 13.02.2014 г. на Ректора на ШУ „Епископ Константин 
Преславски“ и Решение на Научното жури от 27.02.2014 г. представям РЕЦЕНЗИЯ по обявения 
конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област 5. Технически науки, 
професионално направление 5.13. Общо инженерство (Инженерна логистика) в катедра „Инженерна 
логистика“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“. 

По конкурса има двама кандидати: доц. д-р инж. Красимир Стоянов Давидов и доц. д-р инж. 
Андрей Илиев Богданов. 

I. Оценка на учебно-преподавателската дейност на кандидатите 
 

1. Оценка на учебно-преподавателската дейност на доц. Красимир Давидов 

Доц. Давидов е завършил ВВАУ „Г. Димитров“ – Шумен през 1980 г. специалност „Класическо 
въоръжение“ (гражданска специалност – инженер по „Технология на машиностроенето“). Защитил е 
докторска дисертация през 1989 г. по научна специалност 02.02.08 „Динамика, балистика и 
управление полета на летателни апарати“. Преподавателския си стаж започва през 1982 г. Доцент е 
от 2000 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, катедра „Организация и управление на тактическите 
подразделения на ВМС“. Хоноруван доцент е във ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна. Има 
впечатляващ преподавателски опит. Водил е занятия по 12 учебни дисциплини: „Вътрешна и външна 
балистика“, „Проектиране на стрелково оръжие“, „Проектиране на артилерийска материална част“, 
„Устройство и експлоатация на стрелково оръжие“, „Устройство и експлоатация на артилерийска 
материална част“, „Огневи системи и теория на стрелбата“, „Устройство и експлоатация на корабната 
артилерия“, „Устройство и експлоатация на корабни ракетни комплекси“, „Бойни средства във 
флота“, „Защита на кораба при особени обстоятелства“, „Тактика на ВМС“, „Организация на 
експлоатацията и поддържането на морските оръжия“. 
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През дългогодишния си стаж доц. Давидов е бил научен ръководител на много дипломанти. 
Обстоятелството, че едно от учебните пособия и един технически проект са разработени съвместно с 
негови студенти, е доказателство за неговите умения да увлича и консултира своите студенти в 
научно-изследователския процес. Успешно е ръководил и трима докторанти, което също е 
положителен атестат за един преподавател и научен работник. 

От представената справка е видно, че в периода 2000 - 2013 г. той е имал средна годишна 
аудиторна натовареност от 350 часа, което е около норматива. Разработил е учебни програми и 
лекционни курсове по 7, преподавани от него, дисциплини. Провеждал е ежегодно 30-дневни 
практики по въоръжението на бойните кораби от ВМС, което показва известна пристрастност към 
получаването на приложни умения от обучаваните курсанти. От справката не става ясно дали доц. 
Давидов има осигурено натоварване през настоящата и следващите няколко учебни години. 

По всичко личи, че резултатите от неговата учебно-преподавателска дейност, са били 
оценявани положително. Със своя опит и знания той е съдействал за повишаване нивото на 
подготовка на бъдещите специалисти предимно в областите на техническите и оръжейните системи. 
Не намирам обаче пряка конкретна взаимовръзка на преподаваните от него дисциплини и 
професионалното му развитие с проблематиката на общото инженерство и логистиката. 

2. Оценка на учебно-преподавателската дейност на доц. Андрей Богданов 

Доц. Богданов е завършил Висше военно артилерийско училище „Панайот Волов“ – Шумен 
през 1998 г., а през 2005 г. – Военна академия „Г. С. Раковски“ – София. Придобил е образователната 
и научна степен „доктор“ през 2001 г. Инженерната му специалност е „Технология на 
машиностроенето“. Дисертационният му труд е на тема: „Изследване на критериите за оценка 
точността на измервателните системи“. Същевременно е завършил и магистратури във ВИИ „К. 
Маркс“ – София по „Икономика и управление“ и ТУ – София по „Технически науки“. Владее писмено 
и говоримо английски език. 

Като преподавател доц. Богданов е разработил лекционни курсове по дисциплините 
„Системи за логистично осигуряване“, „Експлоатация на технически системи“ и по още 4 дисциплини. 
Провеждал е курсове по „Защита на класифицираната информация“, „Стандартизация и управление 
на качеството“ и „Индустриален мениджмънт“. Ръководил е няколко дипломанти по теми, свързани 
с логистичния мениджмънт (виж приложение 5). Научен ръководител е на магистърска програма по 
„Административна и информационна сигурност“ към Центъра за дистанционно обучение към 
Националния военен университет „В. Левски“ по оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ (виж приложение 6). Участвал е в актуализирането на учебни програми в същия университет 
(виж приложение 7). Членува в професионални и научни организации (Съюза на метролозите в 
България и Българската секция на IEEE – общност „Метрология“). Награждаван е от Министъра на 
отбраната на Р. България за висок личен принос за издигане равнището на военната наука и 
образование. 

Като хоноруван доцент в ШУ изнася лекции по дисциплините: „Стандартизация и управление 
на качеството“, „Индустриален мениджмънт“, „Числено моделиране на логистични системи“ и 
„Защита на класифицираната информация“. Участвал е в разработването на учебно-методически 
комплекс за дистанционно обучение по дисциплината „Мениджмънт на сигурността“ по проект BG 
051 PO001-4.3.04-0016 – „Нови възможности за учене през целия живот“ под ръководството на 
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Центъра за дистанционно обучение към НВУ „В. Левски“ по оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ (приложение 4). Разработените учебни програми съвпадат до голяма степен със 
съдържанието на програмите по дисциплините, изучавани в специалност „Инженерна логистика“. 

Анализът на учебно-преподавателската дейност ми дава основание да направя извода, че 
доц. Богданов е търсеща личност, стремяща се да обогатява научните си знания и да повишава 
равнището на преподавателската си работа, което е залог за бъдещото му развитие и утвърждаване. 
Отклоненията от научно-метричните изисквания за заемането на академичната длъжност „доцент“ 
във ФТН по отношение на съвместни публикации със студенти (кандидатът няма такива) и 
монография под 120 страници не омаловажават научните му постижения и се компенсират от 
другите му публикации. 

II. Оценка на научно-изследователската дейност на кандидатите 
 

1. Оценка на научно-изследователската дейност на доц. Давидов 

Доц. Давидов е представил за рецензиране 28 доклада, 19 статии и 12 учебника. Участвал е в 
четири  методологически разработки и 8 технически проекта, като изпълнител и ръководител. Има 5 
освидетелствани рационализации. Цитирани от български автори са негови 1 статия, 1 доклад и 
дисертационния му труд. 

Прави впечатление, че доста от докладите са с малък обем (от 2 до 4-5 страници). Статиите – 
също. Такива случаи са характерни за научни съобщения, каквито претенции анализираните 
публикации нямат. Общият им обем е 243 страници, което прави средно по около 5 страници на 
доклад или статия. Показателно е, че само 1 доклад и 3 статии са без съавтори. Между впрочем тази 
особеност се наблюдава и при методиките, учебниците, монографиите и други учебни пособия, 
чийто общ обем е 2360 страници, но самостоятелно разработени от тях са само „Ръководство за 
решаване на практически задачи по проектиране на въоръжението“, „Теория и устройство на 
ракетното въоръжение“ (учебник) и „Корабни и ракетни комплекси“ (учебно пособие). Всички 
технически проекти с участие на доц. Давидов също са колективно дело. 

Становището ми за публикуваните самостоятелно и в съавторство от доц. Давидов учебници, 
учебни пособия и методически материали е следното:  

- № 2.2.01 „Методика за привеждане към нормален бой на въоръжението на 
танк Т-55 АМ2 със система за управление на огъня на реалното разстояние“ – изд. 1996 г. 
ВВУАПВО – според мен няма отношение към обявения конкурс. 

- № 2.2.02, 2.2.03, 2.2.04 Частни методики, разработени през 1990 и 1993 г. за 
провеждане на учебен процес, чието съдържание също няма отношение към обявения 
конкурс. Могат да бъдат оценени само като етап от развитието и повишаване качеството на 
преподаване. 

- № 2.2.05 „Методика за извършване на ТО2 на артилерийската част на 122 мм 
самоходна гаубица 2С1“ – изд. 1991 г. ВВУАПВО – според автора предлаганата методика е 
предназначена за курсанти от специалност „Артилерийско въоръжение и бойни припаси“ и за 
всички ремонтни организации, занимаващи се с тази дейност. Разработката е доста стара, 
може би е в друго научно направление и няма отношение към обявения конкурс. 
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- № 2.2.06 „Ръководство за решаване на практически задачи по проектиране на 
въоръжението“ – изд. 1993 г. Учебното пособие е предназначено за курсанти от специалност 
„Артилерийско въоръжение и бойни припаси“. Използвано е вече веднъж от кандидата при 
хабилитацията му. 

- № 2.2.07 „Мерни прибори за земната артилерия“ – изд. 1993 г. Разработката е 
предназначена за артилерийски специалисти и за ръководители на служби, комплектуващи и 
поддържащи техническата изправност на оптичните системи. Казаното за предишната 
разработка се отнася и за тази. 

- №2.2.08 „Специално техническо осигуряване на войсковата част“ – изд. 1994 г. 
В учебника са включени елементи на логистични системи, използвани в БА. Може да се 
приеме, че има обвързаност с конкурса. Няма обаче приложен разделителен протокол, от 
който да се види каква част е написана от кандидата. 

- №2.2.09 Методиката за дисциплината „Устройство и експлоатация на 
артилерийската материална част“ – изд. 1997 г., е предназначена да подпомогне и 
усъвършенства подготовката на преподаватели от катедра „Ракетно-артилерийско 
въоръжение“ при провеждане на занятия по устройство и експлоатация на артилерийска 
материална част. Безспорно в такъв вид системи има много елементи на инженерни и 
конструктивни решения. В посочения материал обаче се акцентира предимно на 
организацията на учебния процес. Освен това голяма част от разгледаните техники и 
технологии са концептуално остарели.  

- №2.2.10 „Ракетно въоръжение“ – изд. 2003 г. Учебното ръководство разглежда 
отделни елементи от конструкцията и принципа на ракетните системи. Неговото съдържание 
най-вероятно е съобразено с учебните планове и програми на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. 
Авторът се е опитал да обобщи отделни теоретични постановки, без това да има отношение 
към обявения конкурс. 

- №2.2.11 „Защита на кораби при особени обстоятелства“ – изд. 2007 г. 
Публикацията е колективно дело, свързана е принципно с използването на някои логистични 
системи и има обвързаност с обявения конкурс. За съжаление авторите не са посочили като 
съавтор доц. Давидов, а той има участие само в параграф 1.14.4, който е в обем от 6 страници 
и не е свързан тематично с конкурса. 

- №2.2.12 „Основи и правила за стрелба с огнестрелни оръжия“ – изд. 2009 г. 
Предложеният за участие в конкурса материал е пряко свързан с особеностите на 
стрелковото оръжие. Участникът в конкурса е разработил: раздел първи, глава втора от втори 
раздел, т. 3.10 от глава Трета и т.7.4 от глава Седма. Авторите са обобщили изложеното в 
няколко други учебни пособия и са го хармонизирали с изискванията за подготовка на 
изучаващи и прилагащи огнестрелните оръжия. Не прави добро впечатление, че на много 
места не са посочени коректно цитираните източници. 
 
Разработката доказва по безспорен начин, че доц. Давидов познава в детайли оръжейните 
системи. Доверявам се напълно и на оценката на рецензентите, тъй като те са специалисти в 
тази област. С известни резерви приемам, че тя частично съответства на професионалното 
направление 5.13. Общо инженерство. 

- №2.2.13 „Теория и устройство на ракетното въоръжение” – изд. 2009 г. В 
учебника се разглеждат отделни теоретични постановки и принципи на ракето-динамиката. 
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Той има общо-образователен характер и тематично не е обвързан с приложни изследвания и 
резултати за такъв тип летателни апарати. Приемам го като обзор по разглеждания въпрос. 

- №2.2.14 „Корабни ракетни комплекси” – изд. 2009 г. Съгласно приетите 
изисквания не го приемам за учебно пособие, а само като информационен материал. Няма 
отношение към обявения конкурс, а е и без рецензенти. 

- №2.2.15 „Класификация на стрелковото оръжие” – изд. 2010 г. Според 
авторите това е учебник, но в него преобладават повече справочни данни, отколкото 
критерии за класификация, основни закони и принципи на проектирането. Приемам 
предложения материал като авторски справочник или наръчник. По неясни причини и той е 
без рецензенти. 

- №2.2.16 „Оръжейна подготовка за охранителни фирми и частни детективи” – 
изд. 2013 г. Според авторите учебникът е предназначен за специалисти, имащи права да 
използват и притежават огнестрелни оръжия и бойни припаси, травматични и газови системи. 
Представеният материал навярно е много полезен като съдържание, но няма тематична 
близост с обявения конкурс. Не мога да преценя връзката му с областта на висше 
образование и Инженерната логистика. 

Анализът на предоставените от доц. Давидов материали за участие в конкурса показва, че той 
има достатъчна като обем продукция без обаче тя да е обвързана конкретно с тематиката на 
обявения конкурс. Освен това в една част от публикациите му са отразени вече известни 
теоретични постановки. Източник 2.2.12, а и много други от включените в списъка методики 
не само, че нямат отношение към конкурса, но са и концептуално остарели. Не е толкова 
необходимо да се демонстрира обем на научна и педагогическа продукция, а  да се отговори 
на изискванията на обявения конкурс. 

2. Оценка на научно-изследователската дейност на доц. Богданов 

Доц. Богданов участва в конкурса с 4 учебника, 1 монография и 1 методика за провеждане на 
занятия, които са написани в периода 2000-2013 г. Единият от учебниците е самостоятелен, а другите 
разработки са в съавторство. Има 5 статии в чуждестранни научни списания, 8 научни  доклади и 
статии в сборници от международни конференции, 32 научни доклади в сборници от научни 
конференции, проведени в страната. Прави впечатление, че в много от разработките се търси и 
коментира връзката на методите и подходите за оценка, диагностика и прогнозиране на 
използването на технически системи със стандартите ISO, екологични норми, информационните 
технологии в логистиката и управлението на веригата на доставките. Проличава системност и 
последователност в овладяването и прилагането на новите моменти в управленската теория и 
практика, каквато безспорно е логистичната концепция, като съвременен подход за управляване на 
реалните процеси в икономиката. В този контекст не е никак случайно, че трудове на доц. Богданов 
са цитирани не само у нас, но и в чужбина (виж съответната справка). 

Кандидатът доц. Богданов участва в конкурса със следните публикации: 

1.1. „Устройство на реактивни и артилерийски комплекси и системи” – изд. 2007 г. Съдържанието по 
същество е информация за устройството и експлоатацията на отделни механизми и системи, 
тяхната проверка и регулировка. Свързано е само донякъде с професионалното направление 
5.13. Общо инженерство. Не става ясно това учебник ли е, учебно пособие или нещо друго. 
Между впрочем, то е и без рецензенти. 
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1.2. „Основи на метрологията и метрологично осигуряване – Метрология и измервателна техника” – 
изд. 2000 г. Публикацията е пряко свързана с професионалното направление и с учебния план на 
специалността Инженерна логистика. Освен, че е колективно дело, тя също е без рецензенти. 

1.3. „Проверка боя и привеждане на стрелковото оръжие към нормалния бой” – изд. 2006 г. Тъй като 
няма отношение към конкурса, не рецензирам това учебно пособие, което също е без 
рецензенти. 

1.4. „Защита на класифицираната информация” – изд. ШУ  ISBN978-954-577-715-469-0. Учебникът е 
предназначен за дистанционна форма на обучение. Също не е рецензиран. Според мен, съдържа 
някои предложения за нововъведения в методиката на преподаване, и има индиректно 
отношение към тематичната насоченост на конкурса. 

1.5. „Изследване кинематиката на подвижната система на стрелковото оръжие” – изд. 2011 г. – 
Монография CD ISBN 978-954-9681-56-7. Предназначен е за подготовката на специалисти по 
Организация и управление на логистичното осигуряване на подразделенията от Сухопътни 
войски и по Компютърни технологии за проектиране. Приведените примери за практическа 
реализация а изложените аналитични методи за определяне на приведената сила, маса и 
коефициент на полезно действие са удачни и подкрепени с нови методи и технологии. 
Съдържанието на монографията е обвързано с професионалното направление на обявения 
конкурс. Тя обаче е приета и рецензирана в НБУ „В. Левски” и навярно е съобразена с техните 
вътрешни критерии, които не съвпадат с изискванията на ФТН за над 120 стр., което намалява 
донякъде нейната стойност. Все пак отбелязвам, че характеристиките й са в съответствие с 
общоприетите критерии за монографичен труд. Не е издадена на хартиен носител, а само на CD. 
Доц. Богданов е автор на две глави, а другите три са на друг автор. 

 

III. Положителни страни и приносни моменти, съдържащи се в публикациите на 
кандидатите 
 
1. Положителни страни и приносни моменти, съдържащи се в публикациите на 

доц. Давидов: 
 обобщаване и обогатяване на научните знания в областите на военните и 

техническите науки, технологичното обновяване и механизмите за управление 
и ползване на артилерийско наземно и корабно оборудване и въоръжение; 

 оценка на методите и техниките за проектиране и експлоатация на 
артилерийска материална част и на оръжейни системи; 

 разработване на насоки и правила за стрелба с огнестрелни оръжия и за 
оръжейна подготовка на охранителни фирми и частни детективи. 

2. Положителни страни и приносни моменти, съдържащи се в публикациите на 
доц. Богданов: 

 обобщаване и сравнителен анализ на методите и подходите за оценка, 
диагностициране и използване на технически системи; 
 изследване кинематиката на подвижната система на стрелковото оръжие и на 

компютърните технологии за проектиране; 
 разработване на методически пособия за използване на информационните 

технологии при управлението на логистичното осигуряване, контрола на 
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качеството, спазването на екологичните норми и защитата на 
класифицираната информация. 
 

IV. Бележки и препоръки към дейността на кандидатите 
 
1. Бележки и препоръки към дейността на доц. Давидов: 

 прекалено голям е броят на колективните публикации, макар че това показва 
добри възможности за работа в екип; 

 малки по обем и несъществени по съдържание доклади и статии при това с 
неустановен личен принос и допускане на известни дублирания; 

 преобладаващо публикации, вкл. учебници , с военна насоченост. Макар и 
професионално написани, те са предназначени за ограничено ползване, а 
освен това, в контекста на новото време, остаряват бързо. 

Като препоръка си позволявам да препоръчам на доц. Давидов да се насочи към разработване и 
публикуване на по-значително като обем и тематична насоченост монографично изследване в 
областта на съвременната инженерна логистика. 

2. Бележки и препоръки към дейността на доц. Богданов 
 Налице е голяма разпръснатост в учебната и цялостната научно-

изследователска дейност – едновременно преподаване на разнопосочни 
дисциплини и публикации в различни научни направления; 

 Някой от последните му публикации са с незначителен обем, без цитирания и 
създават впечатление за конюнктурност; 

  Преобладават учебници и пособия, написани колективно, нерецензирани и 
предметно насочени към различни научни направления.  

Бих препоръчал на доц. Богданов да фокусира по-целево своите изследвания и да бъде по-
взискателен към тяхното качество, за да може да реализира по-рационално и успешно своя 
безспорен потенциал на научен работник и преподавател. 

V. Заключение 

С постигнатите резултати в цялостната учебно-преподавателска и научно-изследователска дейност 
доц. Давидов и доц.Богданов отговарят напълно на изискванията на ЗРАСРБ и до голяма степен на 
вътрешните науко-метрични изисквания на ФТН за заемане на академичната длъжност „доцент” в 
ШУ „Епископ Константин Преславски”, като отклоненията от тези изисквания са незначителни: доц. 
Давидов има съвместни публикации със студенти, доц. Богданов – не; доц. Богданов има публикации 
в чужбина, доц. Давидов – не; доц. Богданов е цитиран многократно у нас и в чужбина, доц. Давидов 
– само 4 пъти у нас; доц. Давидов е ръководил успешно 3-ма докторанти, доц. Богданов – нито един; 
и двамата нямат реферирани публикации в чужбина и участие в програма „Еразъм” и 
международния обмен.  

Същевременно обаче, голяма част от продукцията на доц. Давидов се разминава с тематичната 
насоченост на конкурса, много от публикациите му (статии и доклади) са с малък обем и научно-
изследователската му дейност е в тесен диапазон от теми и проблеми, а трудовете на неговия 
конкурент доц. Богданов съответстват в по-голяма степен на тематиката на конкурса. Учебните 
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програми на преподаваните от него дисциплини припокриват значителна част от учебните програми 
на специалните дисциплини от учебния план на специалност „Инженерна логистика”, той се е 
доказал и утвърдил вече като млад и перспективен преподавател и изследовател в областта на 
общото инженерство, определено има интереси към логистичната проблематика, постигнал е добър 
синхрон при съвместната си работа в екип с другите членове на катедра „Инженерна логистика” и се 
очаква изцяло да съсредоточи дейността си в нея, специалността и факултета.     

В заключение изразявам положително становище и предлагам на уважаемото Научно жури да даде 
академичната длъжност „доцент” в ШУ „Епископ К. Преславски” на доц. Д-р. инж. Андрей Илиев 
Богданов в област 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство 
(Инженерна логистика) към катедра „Инженерна логистика” при Факултета по технически науки на 
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.  

 

07.04.2014 г.      Подпис:   

гр. София                                                                        (проф. д-р Филип Тодоров) 
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