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Б. Статии и доклади пред научни сесии 

2.1.01. Оценка на деформационното състояние на оръдейни тела 
при външни нагрявания 

Юбилейна научна сесия с международно участие 
Сборник трудове на ВВУАПВО ”П.Волов”т2,стр 548-551, Шумен, 1998г. 

Красимир Давидов,Пламен Чернокожев 

Доклада е разработен на базата на реално извършено експертно 
оценяване на лейнери за 130mm оръдия престояли в зона на пожар. 

В разработката се описва част от технологичния процес при 
производството на оръдейни тела – тяхната термообработка. Разгледани са 
случаите, в които се налага оценка на годността на оръдейните тела и по 
какви критерии се определя тяхната годност за по нататъшна експлоатация. 

В изложението се предлага нова методика за извършване на експертно 
оценяване на годността на оръдейни тела обгорели по време на пожар. 
Предлаганата методика е непозната до сега и позволява чрез механични 
замервания, макро- и микро-структурен анализ и химически анализ на 
стоманата на телата, да се дава точна оценка за годността на обгорели 
оръдейни тела.  

Предлагания в доклада подход води до значителни финансови 
икономии и ефективност в техническото осигуряване на войските. Този 
подход усъвършенства технологиите за ремонт на оръдейни тела. 
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2.1.02. Числено моделиране на топлонапрегнатото състояние на 
оръдейно тяло при стрелба 

Научна сесия на Съюза на научните работници – клон Шумен,  
ВНВАУ”Г. Димитров” и ВПИ “К. Преславски” – гр. Шумен, 1989г 

 
Давидов К.С., Русев Д.Г., Грозев В.И. 
 
 Целта на разработката е, прилагайки теорията на термоеластичността и 
метода на крайните елементи, да се създаде адекватен математически модел 
на напрегнатото състояние на оръдейно тяло при стрелба и се определят 
преместванията на дулната част, оказващи влияние върху ъгъла на излитане 
на снаряда. 
 В процеса на разработката са получени резултати, доказващи 
наличието на температурни деформации на тялото при стрелба, влияещи 
значително върху точността на стрелбата. 

Основен извод направен при изследването е, че при оръдейни тела с 
отношение дължина/калибър по-голямо от 25 температурните деформации 
имат решаващо значение. 

Измерването може да послужи за определянето на поправки при 
изготвяне на данните за стрелба с дългостволни тела при определени режими 
на стрелбата. Резултатите от изследването могат да се използват при 
усъвършенстване на системите за автоматизирано управление на огъня. 

 
2.1.03. Моделиране на топлинното състояние на оръдейно тяло 

в процеса на стрелбата с използване на 
метода на крайните елементи 

Научна конференция на ВВУАПВО и ВПИ, 
Шумен,1989 

Красимир Давидов,Димитър Русев 
 
 Доклада е насочен към решаването на един от сложните проблеми при 
създаването на нови оръдейни тела и при тяхната експлоатация – 
подобряване на точността на стрелбата. 
 Разглежда се температурното поле на оръдейно тяло при стрелба, 
факторите, оказващи влияние върху неговия характер и влиянието му върху 
ъгъла на излитане на снаряда. Описват се причините за сложността на 
моделирането на топлинното състояние на оръдейното тяло и някои 
съществуващи подходи за това. 
 Предлага се метод за решаване на двумерна задача за определяне на 
топлинното и топлонапрегнато състояние на оръдейно тяло при стрелба чрез 
използване на метода на крайните елементи. В прилаганият подход се 
използват текущите стойности на температурното поле по дължината на 
тялото и чрез решаване на пряка вариационна задача с минимизиране на 
функционал се стига до решаването на обикновени диференциални 
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уравнения, описващи математически модел на топлинното състояние на 
оръдейно тяло. 
 Извършено е числено реализиране на предлагания метод за 100mm 
оръдейно тяло и е направено сравнение с експериментални данни. 
 

2.1.04. За ефективно техническо обслужване и ремонт 
статия в списание ”Армейски преглед”,бр. 3/1990 г.ISSN 9204-8124 

 
Савко Ганев, Красимир Давидов 
 
 В статията се предлага съществуващата планово – предупредителна 
система за обслужване и ремонт на въоръжението и техниката да се замени с 
по-ефективната система на обслужване и ремонт по действителното 
(фактическо) състояние на системите. 
 Разглеждат се възможните подходи при реализирането на 
обслужването и ремонта по действителното състояние на образците 
въоръжение и трудностите при тяхното реално осъществяване. 
 Предлага се, независимо от комплексното действие на определящите 
фактори и съпътстващите ги трудности те да се разглеждат и решават 
диференцирано, чрез системен подход. В този смисъл оръжието се представя, 
като система, а нейната техническа екоплоатация - като част от нейната 
структура. От своя страна системата на техническата експлоатация включва 
системите на фактическото използване по назначение и на техническото 
обслужване и ремонта. 

Системата на техническата експлоатация обобщено се представя, като 
процес на последователна вьв времето смяна на експлоатационни състояния, 
използване по назначение, различни видове технически обслужвания, 
транспортиране, съхранение и т. н.Очевидно е, че след като определим 
йерархичната структура на системата и повишим ефективността на всеки 
неин елемент, обект или подсистема, се повишава и ефективността на цялата 
система 

Разгледани са въпроси от методологическо, техническо, икономическо 
и информационно естество, съпътстващи преминаването към техническо 
обслужване и ремонт по действително сьстояние и подходи за решаването им  

 
2.1.05. Гаранция за техническа изправност 

и боеспособност 
Статия в списание ”Армейски преглед”, бр. 6/1990 г. 

 
Георги Георгиев, Красимир Давидов 
 
 В статията се констатира факта, че много от недостагьците в 
техническото състояние на въоръжението и техниката се дължат на 
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непълното осмисляне от много командири и личния състав на 
експлоатиращите органи, на значението и целите на техническото 
обслужване. 
 Разгледани са регламентиращите документи, определящи 
отговорностите, задълженията на служебните лица, сроковете и обемите на 
техническото обслужване. 
 Авторите насочват вниманието си основно към извършването на 
техническо обслужване №2 на самоходна гаубица 2С1, като се посочват 
специфичните му особености. 
 В логична последователност се разглеждат необходимите дейности 
предхождащи това техническо обслужване, като се отчита важността на 
предварителното планиране на дейностите по всички йерархични нива. 
 Дават се насоки по предварителната подготовка на ремонтните органи 
и личния състав, експлоатиращ материалната част. Заостря се вниманието на 
заинтересованите специалисти относно логистичното осигуряване на 
отделните технологични процеси при обслужването и наличието на 
технологична документация и нестандартно оборудване. 

Предложени са идеи за изработването на приспособления, облекчаващи 
труда и повишаващи качеството на дейностите по обслужването. 
 Разгледани са възможностите за постигане на учебени цели в процеса 
на извършване на техническото обслужване. 
 
 

2.1.06. Обемният анализ за оценка процентното съдържание 
на инхибитор в инхибиторната хартия 

Научна конференция на институт по въоръженията /под.22810/, София, 1990 
 
Георги Генов, Красимир Давидов, Димитър Йорданов 
 
 В доклада се прави кратка класификация на инхибиторите според 
състав и начин на действие при защитата на въоръжение и техника от 
корозия. Посочват се количествени критерии за определяне защитния ефект 
на инхибиторите. 
 Основното внимание е насочено към използването на обемния анализ 
за оценяване на процентното съдържание на инхибитор в инхибиторната 
хартия, използвана при консервирането на въоръжение за дългосрочно 
съхранение. 
 Подробно се описва методическата последователност на извършването 
на обемния анализ и изискванията към необходимата апаратура. 
 Доказва се точността на метода и приложимостта му във войскови 
условия при експлоатацията на въоръжението. 
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2.1.07. Определяне на поправките в данните за стрелба с артилерийски 
оръдия, предизвикани от термични деформации на телата 

Научна конференция на институт по въоръженията /под.22810/, София, 1990 
 
Красимир Давидов 
 
 В съществуващите теоретични разработки, касаещи точността на 
стрелбата не се отчита влиянието на редица фактори, формиращи част от 
грешките при стрелба. Важно място сред тях заемат температурните 
деформации на телата, породени от нагряването им при стрелба и 
предизвикващи появата на съставящата γт на ъгъла на излитане, породена от 
тези деформации. Неотчитането на възникващата при определени режими 
съставяща γт  води до непълно използване на възможностите на 
артилерийските оръдия за водене на точна стрелба. 
 Точното определяне на съставящата γт е съпроводено с редица 
трудности. Прилагането към проблема на подход, основаващ се на 
комплексно използване на съвременни математически модели и методи, 
физическото моделиране и експериментирането с реална материална част, 
дава възможност за реализирането на методика, осигуряваща точно 
определяне на съставящата γт . 
 Получените резултати от осъществената методика доказват важността 
на проблема. Те могат да бъдат използвани при създаването и 
усъвършенстването на системи за управление на огъня на танкови и 
противотанкови оръдия.   
 

2.1.08. Използване на метода на крайните елементи при решаването на 
практически проблеми по въоръжението и бойните припаси 

Научна конференция на институт по въоръженията /под.22810/, София, 1990 
 
Красимир Давидов, Георги Генов 
 
 В доклада се акцентира върху необходимостта от използването на 
съвременни числени методи при моделирането на сложни технологични 
процеси и комплексни експлоатационни проблеми свързани с въоръжението. 
 Описана е основната концепция на метода на крайните елементи за 
апроксимиране на търсената непрекъсната величина чрез дискретен модел, 
състоящ се от множество непрекъснати по части базисни функции, 
определени в краен брой точки от подобласти на разглежданата област. 
 В доклада е показана последователността при построяването на 
дискретния модел и възможностите за приложение при тела със относително 
сложна форма. Описани са накратко типовете крайни елементи и подходите 
при по нататъшното реализиране на метода. 
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 Показано е приложението на основната концепция на метода на 
крайните елементи при определяне на температурни полета на цеви и 
оръдейни тела, за изследване на напрегнатото и деформационно състояние на 
тела работещи в областта на елестичните деформации.  
 

2.1.09. Изследване изменението на температурата на тялото на 
самоходната 122mm гаубица 2А31 при темпова стрелба в полигонни 

условия 
Научна конференция на институт по въоръженията /под.22810/, София, 1991 

 
Георги Генов, Красимир Давидов, Димитър Димитров 
 
 В доклада се разглеждат разгаро – ерозионните процеси в тялото на 
гаубицата, пораждащи се от комплексното действие на топлинни, химически 
и механични въздействия на изстрела. 
 Разглеждат се напреженията и деформациите на оръдейното тяло при 
изстрел и зависимостта между тях.  
 В разработката се посочва влиянието на температурата на тялото върху 
величината на напреженията и деформациите. 
 На базата на проведени полигонни изпитания при темпова стрелба са 
показани резултати от замерване на температури в отделни точки на 
оръдейното тяло и са направени изводи за допустимите режими на огъня с 
изследваната гаубица.  

 
2.1.10. Възможности за откриване на дефекти в тънкостенната част на 

артилерийски гилзи 
Сборник трудове на ВВУАПВО”П.Волов” Шумен, 1988г. 

 
Валентин Грозев, Ангел Христов, Красимир Давидов 
 
 В разработката се предлага определянето на неизправностите по 
артилерийски гилзи (нови или възстановени) да не се извършва само 
визуално, а и чрез прилагане на ултразвукова дефектоскопия. Това би 
повишило качеството на гилзите и безопасността на стрелбата. 
 Разглеждат се особеностите на прилагането на ултразвуковата 
дефектоскопия при гилзите, предизвикани от различната дебелина на 
стените, тяхната конусност и наличието на канавки за обтюрация. 
 Предлага се за еталонизиране на чувствителността на приборите при 
дефектоскопия да се имитират пукнатини и побитости чрез изработването на 
резки с ъгъл при върха 450 и непроходни отвори с определена дълбочина. 
 Описан е проведения експеримент с който се доказва възможността за 
прилагане на ултразвукова дефектоскопия при гилзи със сложна 
конфигурация и наличие на канали. 

 6



 
 

2.1.11. Теоретично изследване инициирането и разпространението на 
детонация в газообразни смеси от бързолетящи снаряди 

Научна конференция наинститута по въоръженията / под.22810/, София, 1991 
 
Валентин Грозев, Красимир Давидов, Пламен Чернокожев 
 
 При преминаване на снаряди през газообразни взривни смеси се 
формира балистична вълна, която може да инициира взривно превръщане. 
Целта на разработката е определяне на минималната скорост на снаряда, 
която възбужда детонация във взривни смеси на базата на пропиленов окис, 
етиленов окис и метан с въздух. 
 Стационарен режим за разпространение на детонационна вълна с 
получава в т.н. точка на Чапмен – Жуге. Решаването на проблема се свежда 
до изчисление параметрите в тази точка и определяне скоростта на снаряда, 
чиято балистична вълна има същите характеристики. 
 Изчисленията на параматрите на приета смес по аналитичен начин 
показват необходима скорост от 1500m/s. 
 Резултатите показват, че скоростта на снаряди, които се намират на 
въоръжение не е достатъчна за възбуждане и разпространение на детонация в 
указаните обемни взривни вещества, базирани на органични смеси. 
 

 
2.1.12. Изследване разпространението на ултразвукови вълни в 

преходната част на артилерийски гилзи 
Сборник трудове на ВВУАПВО”П.Волов” Шумен, 1988г. 

 
Валентин Грозев, Красимир Давидов, Ангел Христов 
 
 Опасните сечения в артилерийските гилзи при изстрел са в дънната и 
преходната част на гилзата. Според регламентиращите документи не се 
допускат вътрешни и външни дефекти по гилзите до 50mm от венеца. 
  В разработката се предлага откриването на неизправности в тази зона 
да става чрез ултразвук с използване на напречна вълна. Предлага се 
методика и технология за определяне размера на зоната на контрол и 
оптималния ъгъл на осезателя. 
 Описани са резултати от проведени експерименти за доказване на 
метода с 57mm стоманена и месингова гилза. Резултатите отговарят на 
изискванията на регламентиращите документи. 
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2.1.13. Влияние на нагряването на оръдейните тела 
върху точността на стрелбата 

Статия в списание „Военна техника”, стр10, бр. 11/1990 г.ISSN 2404-7926 
 
Красимир Давидов  
 

В статията се разглежда ъгълът на излитане, като основен фактор, от 
който зависи точността на стрелбата с артилерийска материална част. Дава се 
определение за него и се посочват съставящите на този ъгъл. Разглеждат се 
факторите, имащи влияние за формирането на ъгъла на излитане. 

Част от тези фактори са постоянно действащи и се обуславят от 
производствени причини, а друга част са временно действащи и се определят 
от случайни фактори. 

В статията се разглежда съставящата на този ъгъл, породена от 
нагряването на тялото – γт. Описват се причините за нейната поява и 
влиянието й върху точността на стрелбата особено при артилерийски 
системи, стрелящи основно с право мерене. Описва се метод за определяне 
на съставящата и се дават примери за практическо прилагане на технически 
решения за намаляването й. 

Анализирани са експериментални данни за стойността на съставящата 
ъгъла на излитане, породена от нагряването на тялото за конкретна 
материална част и се предлага начин за нейното отчитане и въвеждане, като 
поправка при стрелбата чрез ситеми за управление на огъня   
 

2.1.14. Определяне вероятността за изпълнение на регламентни работи 
по технически системи в зададен срок 

Морски форум, Юбилейна научна конференция с международно участие 
”120 години морско училище”, 2001г.ISSN 1310-9278 

 
Красимир Давидов, Николай Николов 
 
 В доклада се предлага метод за определяне вероятността за изпълнение 
на регламентни работи по артилерийски системи в зададен срок с използване 
на познати зависимости от теорията на вероятностите. 
 Разгледано е приложението им при малък брой на регламентните 
работи (5-10) и е извършена проверка съгласно критерия на Шапиро – Уилк. 
 Изчислена е грешката при определяне на математическото очакване и 
дисперсията на времето за изпълнение на критическия път от регламентни 
работи за артилерийските технически системи. 
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2.1.15. Динамични измервания на вътрешни тридименсионни полета с 
помощта на цифрова точкова фотография и пулсиращи рентгенови 

лъчи 
Морски форум, Юбилейна научна конференция с международно участие 

”120 години морско училище”, 2001г.ISSN 1310-9278 
 
Борислав Генов, Красимир Давидов 
 
 В доклада се представя метод за тридименсионна оценка на полетата на 
преместване по време на ударни взаимодействия. Използвана е метрологична 
система със стерео двойка рентгенови лъчи. 
 Разгледана е същността на стереоскопичния модел за измерване на 
преместванията при удар между две тела и пътищата за намаляване на 
грешката при измерване. 
 Предложена е експериментална установка за провеждане на 
измерването, като са посочени изискванията за взаимното положение на 
елементите й за получаване на максимално точни резултати. 
 

2.1.16. Кинетика на корозия на оръдейна стомана в морска вода 
Морски форум, Юбилейна научна конференция с международно участие 

”120 години морско училище”, 2001г.ISSN 1310-9278 
 
Красимир Давидов, Радослав Иванов, Зоя Грозева, Валентин Грозев 
 
 В доклада се разглежда корозията на реално оръдейно тяло с 
междуслойно охлаждане със задбордна вода, намиращо се на въоръжение във 
Военноморските сили. 
 Описва се методика за извършване на експериментално изследване за 
определяне на показателя на корозия, скоростта на корозия и проницаемостта 
на покритието на реално тяло. 
 Проведено е и са обявени резултатите от експерименталното 
изследване. 
 На базата на проведеното изследване са определени критичните 
условия за използването на оръжената система и са предложени 
мероприятия, удължаващи жизнения цикъл на този тип оръдейни тела, 
намиращи се в експлоатация във ВМС. 
 

2.1.17. За “Корабната артилерия” и нейните автори 
статия в списание “Военен журнал”, бр.2, 2002г., стр.156-157 

 
Красимир Давидов 
  

В статията се дава обобщена оценка на книгата “Корабна артилерия” с 
автори Н. Лазаров и С. Луканов, излязла от печат през същата година. 
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 Статията дава представа за съдържанието на книгата и обособените 
моменти в нея. В обобщен вид са представени положителните страни на 
изданието и нуждата от него за широк кръг специалисти.  
 
2.1.18. Визуално откриване на отдалечени обекти с електронно-оптични 

уреди при неравномерна яркост на фона 
Статия в Научни трудове на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2005, №27, 

с. 226-228, ISSN 1312 - 0867. 
Живко Жеков, Куню Палезов, Ангел Манев, Красимир Стоянов Давидов 
 
 Изследването се отнася до откриване на отдалечени обекти с 
електронно-оптични уреди, в условия на пространствени шумове. 
 При наблюдение през електронно-оптични уреди с електронно-оптичен 
преобразувател (ЕОП) на изображението, задачата за откриване и 
разпознаване на обекти се налага да се решава в условия на неравномерно 
разпределение на яркостта на екрана, предизвикана от спектъра на 
собствените шумове на системата. Неравномерната яркост в зрителното поле 
влошава наблюдението и условията на видимост на обектите в сравнение с 
условията на видимост при равномерен фон. Във връзка с това възниква 
задачата за числена оценка на това влошаване при непосредствено 
пресмятане на праговата разлика между яркостта при откриване на обекта и 
неравномерната яркост на фона. 
 В процеса на разработката са извършени математични пресмятания, 
като са пстроени модели на фона с неравномерна яркост и нейната 
относителна автокорелационна функция, пространствената спектрална 
плътност по теоретични стойности и по резултати от експеримента. 
Представени са пресметнатите и експериментални зависимости при 
откриване на отдалечен обект в зависимост от средноквадратичното 
отклонение на яркостта на неравномерен фон. Наблюдава се съответсвие 
между пресметнатите и експериментални оценки. Отчетливо се наблюдава 
влияние на пределната яркост на откриване на отдалечен обект от елементите 
на неравномерността на фона. 

Електронно-оптичните уреди, като оптимална система за откриване на 
отдалечени обекти в инфрачервената част от оптичния сектър се определят, 
като ефективна система при решаване на задачи за визуално откриване на 
обекти при неравномерна яркост на фона. 
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2.1.19. Усъвършенстване на системата за откриване и вдигане на 
потънали практически (учебни) парогазови торпеда 
Морски научен форум, Т. 5, 2003,  с. 112-115, ISSN 1310-9278 

 
Васил Райков, Красимир Давидов, Михаил Михайлов 
 
 В разработката е разгледан в обобщен вид процеса на торпедни стрелби 
с практически парагазови торпеда и причините за потъването им. Дадени са 
конкретни цифри на финансовите загуби за ВМС от загубата на практическо 
торпедо. 
 Предлага се концепция и конкретно устройство за откриване и вдигане 
на потънало торпедо. Дава се описание на състава на устройството, монтажа 
му в торпедото и начина на действието му. 
 Описаното устройство позволява откриване и изваждане на 
практически торпеда, потънали на дълбочина до 100m. То позволява 
обозначаването на мястото на потъване чрез радиомаяк и закачането му с 
въже без участие на леководолаз. Устройството е с голям икономически 
ефект и намалява логистичните разходи при учения с торпедни стрелби. 
 

2.1.20. Основни изисквания към полевата артилерия в съвременните 
операции по отношение на надеждност, живучест и боеспособност 

Морски научен форум, Т. 5, 2006, с. 92-99, ISSN 1310-9278 
 
Велико Петров, Красимир Давидов 
 
 В доклада се разглежда съотношението на живучестта на полевата 
артилерия към нейните частни компоненти – системата за командване и 
управление, бойната техника и логистичните обекти. Частните компоненти са 
групирани в две подсистеми към които се причислява и личния състав. 
 Разгледан е подсъстава на системите и пътищата за осигуряване на 
живучестта на всеки компонент и приносът му към общата живучест на 
подсистемата и полевата артилерия, като цяло. 
 Обърнато е особено внимание на бойното и логистичното осигуряване 
и приносът им в осигуряването на по-голяма живучест и ускорено 
възстановяване на елементите от подсистемите. 
 Анализиран е и приносът на маскировката, радиоелектронната и 
електронната защита, отбраната и самоотбраната. Разкрити са възможностите 
за подобряването на живучестта чрез използване на автоматизираните 
системи за командване и управление.  
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2.1.21. Анализ на механизмите   за  серийна  стрелба 
Морски научен форум, Т. 5, 2008, с. 122-130, ISSN 1310-9278 

 
Красимир Давидов, Цоню Цонев 

 

В доклада обстойно е разгледано влиянието на механизмите за серийна 
стрелба върху ефективността на стрелковите системи. В публикацията е 
направена също така исторически преглед, класификация на серийните 
механизми и преглед на съществуващи конструкции. 

Влиянието на механизми за серийна стрелба върху ефективността на 
стрелковите системи е разгледана от бойна, психологична, логистична и 
медицинска гледна точка. 

Направен е извода, че независимо от усложняването на устройството на 
оръжието, механизмът за серийна стрелба в значителна степен повишава 
бойната ефективност на всяка стрелкова система, снабдена с него. 
 
 

2.1.22. Изследване колебанията на цевта на 7,6 2  мм Ак-47 
Морски научен форум, Т. 5, 2008, с. 131-138, ISSN 1310-9278 

 
Красимир Давидов, Цоню Цонев 

 
В доклада е представено аналитично изследване на трептенията на 

цевта на 7,62 мм автомат „Калашников”. За извършване на изследването са 
използвани два известни модела, чрез които се определят първата и втората 
честота на собствени напречни трептения на цеви с цилиндрична и конусна 
форма. 

Необходимостта от изследването се базира на визията на Република 
България за развитие на въоръжените сили, съгласно която е необходимо за 
се повиши ефективността на въоръжението и бойната техника. 

Актуалността на темата се определя от факта, че напречните собствени 
трептения на цевта се явяват една от основните причини за повишаване на 
разсейването на куршумите при единичен и автоматичен огън и от това, че 
систематични изследвания в тази област в нашата държава не са извършвани. 

Задачите, които си поставя изследването е да се установи 
адекватността на досега използваните модели за определяне на 
характеристиките на трептенията на цевите на стрелковите системи и при 
необходимост да се разработи нов модел. 

От направените изчисления се забелязват значителни разлики в 
резултатите, получени по двата модела.  

От това може да се направи извода, че е необходимо да бъде 
извършено експериментално изследване за проверка на точността на 
моделите и при необходимост да бъде разработен нов модел за теоретично 
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определяне първата и втората честота на собствени колебания на цевите на 
стрелковото оръжие.  

 
2.1.23. Бордово оптично координатно устройство 
Морски научен форум, Т. 5, 2008, с. 139-145, ISSN 1310-9278 

 
Живко Жеков, Красимир Давидов, С.Ж. Стоянов 
 
 В доклада се предлага устройство, базиращо се на известния във 
фотограметрията метод за определяне на елементите за външно ориентиране 
на аерофотоснимктата по три и повече наземни точки . То е предназначено за 
водене на разузнаване на наземни обекти от вертолет. 
 Описани са преимуществата на устройството и начина на действие. 
Доказана е точността на работа на оптичното координатно устройство 
 
 

2.1.24. Изследване влиянието на колебанията на стрелкова цев върху 
точността на стрелбата чрез метода на крайните елементи 
Статия в Научни трудове на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2009, №29, с. 80-82, 

 ISSN 1312-0867 
 
Красимир Давидов, Николай Ангелов, Цоню Цонев 

 
В статията е представено изследване на собствените честоти и форми 

на колебание на цев на 7,62 мм автомат „Калашников” (АК-47) на програма 
COSMOS/M, като се използва метода на крайните елементи. 

Актуалността на изследването се определя от факта, че колебанията на 
цевта се явяват една от основните конструктивни причини за намаляване на 
групираността и точността при стрелба, а от там на ефективността на 
стрелковото оръжие. Поради това определянето на параметрите на 
колебанията и разработването на методи за намаляване на влиянието им 
върху групираността и точността винаги е било основна задача при 
разработването на стрелково оръжие. Понастоящем такива изследвания в 
Република България не са извършвани. 

Целите, които си поставя настоящото изследване са следните: 
- да се състави динамичен модел за изследване на колебанията на цевта 

на 7,62 мм АК-47 във връзка с повишаване точността на стрелбата; 
- да се определят резонансните честоти и форми на трептения. 
За решаването на тези задачи е направена разбивка на сечението на 

цевта на 375 равнинни крайни елементи. С цел опростяване на модела цевта 
се приема за осисиметрична, използвайки това допускане посредством 
завъртане около надлъжната ос на цевта (ос x) на 3600 със стъпка 22,50 са 
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генерирани 4935 обемни елемента, които оформят триизмерен модел на цевта 
на 7,62 мм АК - 47. 

Пресмятането на резонансните честоти и форми на трептения е 
извършено по метода на Ланцош.  Получени са първите десет резонансни 
честоти.  

Извършено е сравняване на получените резултати с такива изчислени 
по аналитичен метод съгласно „Mechanical Vibration and Shock 
Measurements”.  

Изводи:  
1. Изследването на възможността за определяне на колебанията на 

цевта по метода на крайните елементи показва приложимостта на метода  за 
определяне на собствените честоти и форми на колебанията, независимо от 
сложността на формата на сечението на цевта в различни участъци от 
дължината и. В конкретният случай е използвано известно опростяване на 
формата на цевта в сечението с отвора за газовата камера и в сеченията с 
изрезите за щифтовете на газовата камера и основата на мушката. Това се 
налага с цел получаване на симетричност на модела на цевта. 

2. Получените резултати се различават от резултатите получени по 
аналитичен път при използването на съществуващите методи за определяне 
на собствената честота на цевта на 7,62 мм АК-47.  Това се дължи на 
опростяването на формата на цевта, заложено в използваните методи- приема 
се цилиндричана или конична форма. 

3. Необходимо е да се извърши експериментално изследване на 
собствените честоти на колебание на цевта на 7,62 мм АК-47 с цел 
определяне на грешката на метода получена в следствие на приетите 
допускания за закрепването и симетричността на цевта. 
 

 
2.1.25. Спътникови изследвания на температурните аномалии на 

повърхността на Черно море 
статия в Научни трудове на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”, 2005, №27, с.229-231, 

 ISSN 1312 - 0867 
 
Ангел Манев, Живко Жеков, Куню Иванов Палезов, 
Г. Маридосян, Красимир Давидов 
 

В предлаганата работа се систематизират големи температурни 
аномалии на повърхността на Черно море. Изследванията са проведени на 
базата на спътникови ежедневни температурни карти, получени от 
спътниковата система NOAA. Продължителността на изследванията е 14 
години. 
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Определени са краткосрочните, от порядъка на няколко дни, резки 
промени в хода на температурата на повърхността. Показани са 
продължителните, климатично обусловени, плавни изменения. 

Чрез подходящо райониране е проследена динамиката на проява на 
аномалиите. Обсъждат се особености на обработката на спътниковите данни. 
 

2.1.26. Методи  за  компенсиране  на  колебанията  на  цевта  при  
стрелба 

Научни трудове на НВУ «В. Левски», факултет АПВО и КИС, 2008, т.2, с. 260-266 
 
Цоню Г. Цонев, Красимир С. Давидов 
 

От извършените в други държави изследвания е известно, че  
колебанията на цевта през време на изстрела се явяват една от основните 
конструктивни причини за намаляване на групираността и точността при 
стрелба, поради огъването на цевта в хоризонталната и вертикалната 
равнина, възникващата при това странична скорост на дулната част и поради 
това, че куршумите напускат дулният срез в различна фаза от колебанието на 
цевта. Намалената точност и групираност силно понижават бойната 
ефективност на стрелковото оръжие, поради което изследванията, базиращи 
се на търсене на методи за компенсиране на влиянието на колебанията 
винаги е било актуално. В Република България не са извършвани 
систематични изследвания на този проблем, поради това в доклада са 
анализирани основните методи за компенсиране на трептенията на цевта при 
стрелба с цел повишаване на групираността и точността. 

Същността на част от методите се базира на рационален избор на 
размерите на цевта и местата на разполагане на елементите, които се 
закрепват към нея. При други методи се използва максимално уеднаквяване 
на масите на бойните заряди и куршумите, което позволява излитане на 
куршумите в една и съща фаза от колебанието на цевта. Трети методи 
използват промяна на собствената честота на трептене на цевта с цел 
съчетаване на най-изгодната фаза за излитане на куршума с времето му на 
напускане на дулния срез. С това се постига максимално добра групираност 
за различни видове боеприпаси при стрелба с едно и също оръжие. 

В доклада са анализирани и съществуващи конструкции на устройства, 
намаляващи влиянието на  трептенията върху групираността. 

От направения анализ е направен извода, че проектирането и 
използването на регулируеми дулни устройства, намаляващи  трептенията на 
цевта позволява да се постигне значително по-добра групираност от другите 
методи.  
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2.1.27. Изследване на изменението на собствената честота на напречните 
трептения на греда твърдо закрепена в единият край и свободна в 

другия при поставянето на допълнително добавени маси 
Научни трудове на НВУ «В. Левски», факултет АПВО и КИС, 2011, т.1, с. 306-314 

 
Цоню Цонев, Красимир Давидов 

 
Изследването на характеристиките на собствените напречни трептения 

на греда, твърдо закрепена в единия край и свободна в другия е от особено 
значение в областта на проектирането на стрелковите системи, понеже цевта 
на стрелковото оръжие, след като се изключи субективния фактор може да се 
разглежда по тази схема.  

Установено е наличието на силно влияние на собствените напречни 
трептенията на цевта върху групираността и точността на стрелбата, но 
достъпна литература по тези въпроси е ограничена и в България не са 
извършвани изследвания в тази област. Не е изследвано влиянието на 
допълнително добавени маси по гредата и влиянието на тяхното положение 
върху собствената честота на получената система греда-допълнителна маса. 

В доклада е изследвана възможността да се използват известни 
аналитични модели за определяне на собствените честоти на трептене на цев 
с цилиндрично и конусно сечение, със или без закрепена в дулния участък 
тежестет с известна маса за цеви със съвременна сложна форма. За 
решаването на задачите на изследването са извършени изчисления на 
собствените честоти на трептене на конзолно закрепена цилиндрична греда с 
постоянно сечение и за греда, закрепена в единия край и свободна в другия, 
имаща конусно сечение по известни аналитични методи. Също така е 
извършено и експериментално определяне на собствената честота на 
трептене на греда със сложно сечение (гредата е с два участъка със 
цилиндрично сечение и един участък с конусно сечение).  

Анализът на резултатите от експерименталното изследване и тези от 
аналитичните модели дават възможност да се направят следните изводи:  

1. Резултатите за собствените честоти на трептене на гредата получени 
по експериментален път в значителна степен се различават от тези получени 
по аналитичен път с използване на формулите от достъпната литература. 
Това налага разработването или използването на други методи и теории за 
определяне на собствените честоти на напречните трептения на конзолно 
закрепена греда със сложно сечение.  

2. При осовото преместване на допълнителна маса по дължината на 
гредата собствената честота на  система „греда-маса” се променя. Това дава 
възможност за получаването на предврително зададена честота на системата 
чрез подбор на допълнителната маса и положението й спрямо края на 
гредата. 
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2.1.28. Нови направления в производството и използването на 
пистолетния патрон 

Научни трудове на НВУ «В. Левски», факултет АПВО и КИС, 2011, т.1, с. 306-314 
 
Красимир Давидов, Цоню Цонев  
 

В доклада е направен анализ на развитието и употребата на 
пистолетния тип патрони. Разгледани са основните направления, съгласно 
които водещите фирми производители в световен мащаб разработват 
боеприпаси с повишена ефективност. 

Актуалността на темата се определя от новите задачи, изпълнявани от 
армейските подразделения в операции по поддържане на мира,  
антитерористични дейности и дейности свързани с пресичане на трафика на 
хора, оръжия и наркотици. 

В доклада са направени следните изводи: 
1. Поради факта, че на съвременния етап ролята на обикновените, 

автоматичните и картечните пистолети е преразгледана, понеже този тип 
оръжия в най-голяма степен съответстват на изискванията към 
индивидуалното отбранително оръжие, потребностите от което в 
съвременните армии нараства е необходимо усъвършенстване и 
боеприпасите, които те използват.  

2. Разработените през последните години модификации на пистолетни 
патрони притежават качества, позволяващи им да решават все по-нарастващ 
обем бойни задачи. 

3. Целесъобразно е да се извърши анализ на спецификата на водените 
бойни действия в съвременните военни конфликти и да се актуализират вида 
на стрелковото оръжие и бойните припаси, предназначени за 
подразделенията от Българската армия. 

 
2.1.29 и 2.1.30. Докладите са секретни 

 
2.1.31. Повишаване на групираността при единична стрелба чрез 

промяна на честотата на напречните трептения на цевта 
Морски научен форум, том3, 2011, с.135-143, ISSN 1310 - 9278   

 
Красимир Давидов , Николай Ангелов , Цоню Цонев  
 

В доклада е предложен аналитичен модел за повишаване на 
групираността на цевта при единична стрелба. Същият се базира на 
намаляване на собствената честота на трептене на цевта чрез поставянето на 
допълнително добавена маса, в дулната й част. По този начин се постига 
съвпадане на интервала от време, в който излитат куршумите (периода от 
време Δtk ) за основния вид боен припас, използван от оръжието с най-
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изгодната фаза за излитането на куршумите, в случаите когато не е възможно 
да се извършват значителни конструктивни промени по цевта. При това като 
добавена маса могат да послужат някои необходими за нормалното 
функциониране на оръжието елементи, като основа на мушката, дулнен 
спирач, компенсатор и т.н. 

На базата на аналитичния модел и метода на крайните елементи е 
изработен компютърен модел за определяне на собствените честоти и форми 
на собствени напречни трептения на конзолно закрепена греда с променливо 
сечение на програма Audodesk Inventor. Като за греда е използвана реална 
балистична цев, стреляща с патрони 7,62х54.  

За проверка на резултатите са проведени експериментални стрелби в 
закрит стрелбищен полигон на Централен артилерийски технически 
изпитателен полигон  „Змейово”. 

Анализът на получените аналитични и експериментални резултати дава 
възможност да се направи следния извод: възможно е да се постигне 
намаляване на втората собствена честота на напречни трептения и 
отклонението на дулната част чрез поставянето на допълнителна маса в края 
на цевта и по този начин да се извърши повишаване на групираността на 
стрелбата при единичен огън. 

  
2.1.32. Асиметричните заплахи и участието на формирования от 

въоръжените сили в хибридни операции 
Морски научен форум, том 1, 2011, с.135-140, ISSN 1310 - 9278 

 
Красимир Давидов, Атанас Атанасов 
 

В доклада са разгледани анализите в сферата на военната наука, 
очертаващи появата на нов тип противник, оборудван с високо технологични 
и точни оръжия, структуриран в мрежа от малки бойни формирования и 
клетки, чийто тактики и техники на борба са много близки до партизанските 
и което води до непрекъснато развитие на военната наука и промяна на 
схващанията за водене на операцията и боя. 

Обръща се внимание на схващането, че в съвременните операции ще се 
планират и използват няколко различни вида бойни действия едновременно и 
срещу различни и много гъвкави противници. Налага се разбирането, че 
критериите за успех на една операция не могат да бъдат разглеждани 
едностранчиво, те могат да имат различни форми в съответствие с 
постигането на желаното крайно състояние. Едновременното 
удовлетворяване на различните по характер критерии за успех на операцията 
определят нейната хибридност. 

Разгледана е опасността от възникване на конфликти с все по-
нетрадиционен характер, което се влияе от множество фактори.  
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Съчетаването на централизирано управление с децентрализирани 
действия на групи в мрежова среда се превръща в сериозна и трудно 
предвидима заплаха изискваща формирането на мрежовоцентрични 
способности в конвенционалните въоръжени сили. 

Благодарение отчасти на глобализацията и на бързото разпространение 
на идеи и технологии е разпознаваем синтеза или размиването на 
конвенционални и неконвенционални форми на борба, в това, което може да 
се нарече „комбинаторни” или „хибридни” войни. 

Хибридните  заплахи  включват  комбинация  от  различни  видове 
Конвенционални  способности  и  операции,  неконвенционални  тактики и 
формирования, терористични актове, безразборно насилие и принуда върху 
мирното население, и показни наказателни акции. Тези комбинирани 
операции показват ново ниво на оперативен и тактически синтез във времето 
и пространството, който до голяма степен прави неприложими 
конвенционалните подходи и решения при планирането и воденето на 
операциите и фокусира вниманието върху мрежовоцентричните стратегии и 
способности. 
 В доклада са анализирани локални конфликти от последните години и 
се доказва необходимостта от нов подход при планиране и провеждане на 
бойни операции. 
 

 
2.1.33. Анализ на възможностите за използване на безпилотни летателни 

апарати в интерес на Военноморските сили 
Морски научен форум, бр. 30, 2012 

 
Красимир Давидов, Желязко Николов 
 
 В статията е направен кратък преглед на развитието и използването на 
безпилотни летателни апарати (БПЛА). Разгледани са  военните приложения 
на тези средства и уязвимостта им от смущения на бордовите 
радиоапаратури, и е направена оценка на целесъобразността и анализ на 
възможностите за използване на БПЛА в интерес на Военноморските сили.  

Класифицирани са БПЛА по различни признаци и е систематизирана 
зоната на тяхната приложимост. 

Представена е принцината схема на системата за управление и е 
анализирана възможността за отклоняването на БПЛА от изпълнението на 
поставените задачи чрез използването на преднамерени смущения. 

На базата на направения анализ са предложени изводи относно 
възможностите и направленията за използването на БПЛА в интерес на ВМС.  
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2.1.34. Анализ на възможностите за създаване на универсално 

огнестрелно оръжие за подводни бойци 
Морски научен форум, бр. 30,2012 

 
Красимир Давидов 
 

Статията разглежда еволюцията в развитието на подводните 
огнестрелни оръжия и боеприпасите за тях. 

Направен е преглед на различни видове оръжия за подводни бойци и са 
анализирани техните недостатъци и технологичните трудности при тяхното 
създаване.  

     Отчита се, че техническите решения е необходимо да се насочат към 
създаването на оръжие с възможности да се използва както под вода така и 
на сушата. Прави се анализ на последните технологични и конструктивни 
решения за създаването на двусрединен боеприпас чрез придаването му на 
форма, позволяваща движение в кавитационни условия. 

Анализът на информацията позволява да се формулира извода, че е 
възможно е създаването на куршум за стрелба в двете среди на базата на 
щатните боеприпаси и съществуващо оръжие чрез подбор на оптимална 
форма на куршума и материалите за изработка.   
   
  

2.1.35. Изследване на възможността за използване метода на крайните 
елементи за определяне на честотите на собствените напречни трептения 

на цевта на стрелковото оръжие 
Морски научен форум, бр. 31, 2013 

 
Цоню Цонев, Красимир Давидов 

 
През последното десетилетие направените в други страни изследвания, 

свързани с повишаване ефективността на стрелковото оръжие, доказаха 
силното влияние на собствените напречни трептенията на цевта върху 
групираността и точността на стрелбата. В Република България не са 
извършвани проучвания в тази област, поради което в настоящия доклад е 
изследвана възможността за използването на  метода на крайните елементи за 
определяне на честотите на собствените напречни трептения на цевта на 
стрелковото оръжие.  

В доклада е направен анализ на съществуващите модели за аналитично 
определяне на честотите на собствените напречни трептения на цевта на 
стрелковото оръжие.  

Целта на изследването е да се извърши проверка на сходимостта на 
резултатите на честотите на собствените напречни трептения на цевта на 
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стрелковото оръжие, получени чрез използването на метода на крайните 
елементи и резултатите, получени от експериментални стрелби. 

Задачи на изследването: 
- създаване на модел на реална цев с програмен продукт, базиран на 

метода на крайните елементи  и определяне на честотите на собствени 
напречни трептения на цевта; 

- извършване на експериментални стрелби и определяне на честотите 
на собствени напречни трептения на цевта; 

- обработка на резултатите и оценка на адекватността на модела.  
Създаването на триизмерен модел на цевта е извършено на програма 

SOLD EDGE ST3, като за база е използвана реално съществуваща балистична 
цев, предназначена за патрони 7,62х39 обр. 43 г. за определяне на честотите 
на цевта е използвана програмата NX 7.5 NASRAN.  

Експерименталното изследване е извършено в закрит стрелбищен 
тунел в цех „Стрелково и зенитно въоръжение” в Централен артилерийски 
технически изпитателен полигон „Змейово” (военно формирование 26940 – 
Стара Загора).  

Проверка на статистическа хипотеза е извършена чрез сравняване на 
дисперсиите на експерименталните данни и данните, получени от 
компютърния модел.  

Изводи:  
1. Изследването на възможността за определяне на собствените 

напречни трептенията на цевта по метода на крайните елементи показва 
приложимостта на метода за определяне на същите, независимо от 
сложността на формата на цевта и наличието на добавена маса в различни 
точки от дължината й. 

2. Основните предимства на създаването на модел на цевта с помощта 
на програмен продукт са следните: 

- възможно е да се създаде модел, който да отговаря на реалната форма 
и размери на цевта, независимо от нейната сложност; 

- възможно е да се изработи модел на цевта с добавена тежест, като се 
отчита реалната форма и реалното място, на което е поставена тежестта; 

- възможно е да се регулира точността на полученото решение. 
3. Основен недостатък на компютърния модел на цевта се явява 

необходимостта от закупуването и изучаването на съответен програмен 
продукт, с помощта на който да се извърши моделирането, което води до 
значително оскъпяване на изследването и голям разход на време. 
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2.1.36. Минимизиране на вероятността от появата на нежелан рикошет 
при стрелба към водна повърхност 

Научни трудове на НВУ «В. Левски», факултет АПВО и КИС,Шумен, 2012, 
 ISSN 1313-7433 

 

Красимир Давидов, Цоню Цонев, Марин Маринов 
 

Явлението рикошет е известно в човешката практика от векове. В много от 
случаите рикошета е използван и управляван с оглед постигането на 
очаквани резултати, но в определени ситуации това явление може да бъде 
опасно и дори смъртоносно. 
В някои специализирани издания по криминалистика са публикувани 

частични изследвания и експериментални резултати, касаещи в по-голяма 
степен балистичните и съдебно – медицинските експертизи. 
В доклада са анализирани достъпни публикации по проблема и резултати 

от частични експерименти по въпроса. Показани са математически модели 
описващи явлението рикошет при определени условия на стрелбата. 
Направени са изводи от анализа на разглежданите публикации: 

1. Всяка по вид повърхност има критичен ъгъл на рикошет.  
2. Формата на челната част на куршума и неговата конструкция (облечен, 

полуоблечен) влияе върху вероятността от рикошет.  
3. Малките ъгли на рикошет са характерни за деформиращи и 

дефрагментиращи се куршуми поради загубата на част от масата им при 
среща с преградата. 

4. Еластичните прегради дават по-големи ъгли на рикошет отколкото 
твърдите повърхности. 
Разгледаните експериментални изследвания касаят рикошета от прегради с 

различна твърдост. Според авторите на доклада особен интерес от 
теоретична гледна точка представлява анализа на явлението рикошет от 
водна повърхност. 
С още по-голяма значимост е проблема с рикошетите за военния ни флот, 

чието стрелково въоръжение е окомплектовано с такива боеприпаси. 
Изпълняваните бойни задачи от екипажите на бойните кораби включват 
стрелба по изплавали мини, по бързоходни малки надводни кораби и лодки, 
бординг операции, стрелба по подводни бойци на противника и др. 
Положението на оръжието спрямо водната повърхност определя “изгодни” 
условия за рикошети. 
Още по-комплексно изглеждат нещата при вълнение, понеже ъгъла на 

падане ще се определя от директрисата на стрелбата и тангентата в точката 
на срещата с водната повърхност, а те са непредвидими. Теоретично 
погледнато може да съществува изстрел от палубата на кораба към 
приближаваща вълна, която да предизвика рикошет и връщане на куршума 
към собствения кораб или съседен такъв в групата кораби. Това поставя в 

 22



нова светлина въпроса за вида на боеприпасите, които се използват във 
военния ни флот. 

В заключение се формулират няколко основни извода: 
1. Практиката по използването на стрелковото оръжие за военни, спортни 

и ловни цели доказва съществуването на условия за възникването на 
явлението рикошет, като особено критично е при стрелбата в затворени 
помещения, градски условия, в близост до водни басейни и на море. 

2. Липсата на точни диференциално – диагностични критерии, определящи 
условията за рикошет при стрелковите боеприпаси потвърждава 
актуалността и необходимостта от извършването на обстойни теоретични и 
експериментални изследвания в това направление. 

3. Достигането на достоверни и научно обосновани данни за вероятността 
от рикошети може да бъде постигнато в хода на експериментални 
изследвания с използването на лабораторна установка, позволяваща 
закрепване на различни видове оръжия под определени ъгли и стрелба по 
разнородни материали със съществуващи конструкции куршуми. 

4.  Наложително е извършването на обстоен преглед на мерките за 
безопасност при стрелба със стрелковото оръжие, особено на море и тяхното 
усъвършенстване с оглед намаляване вероятността от опасни рикошети. 

5. Очевидна е необходимостта от анализ на видовете стрелкови 
боеприпаси необходими за изпълнението на различни задачи и мисии в 
мирно и военно време, на суша и вода, който анализ да е съобразен и с 
международните конвенции , касаещи стрелковите бойни припаси. 

6. Крайно време е от производителите на стрелкови бойни припаси да се 
изисква сертификат, указващ вероятността за рикошет на боеприпаса при 
различни условия.   

 

 
2.1.37. Учебно – практическа мина за огнева подготовка на 

минохвъргачни разчети 
Сборник научни трудове на ВА «Г. С. Раковски», 2013 

 
Христо Христов, Цоню Цонев, Красимир Давидов 

 
В доклада се предлага да се извършат изменения в програма за 

обучение на минохвъргачните разчети чрез въвеждането на нов етап - 
стрелба с учебно – практически мини. В този етап се извършва отработване 
на всички дейности, свързани с реална учебно-бойна стрелба, но се използват 
практически мини за многократна употреба. Място за провеждане на 
занятията – стрелкови полигон. Основното предимство на изменението в 
програмата за обучение е, че ще се  постигне добра практическа подготовка 
на разчетите при намалени финансови разходи. 
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Актуалността на темата се определя от тенденцията за намаляване 
бюджетите за отбрана от една страна и от нараствалата роля 
минохвъргачките като огнево средство от друга. 

Предложената в доклада програма се базира на тази, използвана за 
обучение на артилерийските разчети, при които за снижаване на разходите се 
използват 23 mm вкладни цеви, а стрелбата с щатен изстрел се извършва 
само в заключителната фаза на обучението. 

В доклада също така се разглеждат съществуващите основни методи в 
армиите на редица страни за използване на учебно-практически мини за 
стрелба на къси дистанции и методите за намаляване на максималното 
разстояние на полета на мината, като са анализирани техните недостатъци.  

Предложени са конструкции на учебно-практическа мина и 
имитационен взривател. 

 
 

2.1.38. Анализ на възможностите за промяна формата на куршума 
на боеприпас 7,62Х39 с цел придаването му  на антирикошетна форма за 

нуждите на ВМС 
Научни трудове на НВУ «В. Левски», факултет АПВО и КИС,Шумен, 2013, 

 ISSN 1313-7433 
 

Красимир Давидов, Цоню Цонев, Марин Маринов 
 
В доклада е направен анализ на влиянието на формата на куршума и 

възникването на рикошети при стрелба по водна повърхност.  
Актуалността на темата се налага от съществуващата реална опасност 

от случайни наранявания, породени от рикошети на стрелкови бойни 
припаси по време на учения на ВМС и от липсата на адекватни 
математически модели изясняващи процеса на образуване на рикошети от 
водна повърхност. 

В публикацията се формулират разчетни зависимости за размерите на 
необходимата кавитационна каверна за посочения щатен боеприпас и 
нужните промени в неговата форма.  Разгледани са условията, при които 
възникването на рикошети е сведено до минимум и конструкции на куршуми 
с антирикошетна форма. Показано е изменението на скоростите във водна 
среда за определена минимална дълбочина и изминато разстояние x от 0 до 
50 метра при различни скорости V0 на куршума в момента на 
съприкосновението му с водната среда. Определят се приблизителните 
параметри на движението на куршума с променена носова форма. 

Доказва се, че ако на сега съществуващия куршум на посочения 
боеприпас се изработи кавитационна повърхност в носовата част с конусен 
връх ще се създадат условия за кавитационно навлизане на куршума във 
водата и ще се намали вероятността от рикошет.   
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Като извод се предлага да се разработи 7,62 мм куршум с намалено 
рикошетно действие при стрелба по водна повърхност, като се измени 
формата на стандартния 7,62 мм куршум, използван в боеприпас 7,62х39 за 
нуждите на ВМС в мирно време.  
 
 

2.1.39. Интегрирано логистично осигуряване на кораба 
и оръжейните му системи  

Научна конференция на Институт по отбрана, София, 2013 
 

Красимир Давидов, Николай Николов  
 

Интегрираното логистично осигуряване (ИЛО) на едно изделие 
представлява съвкупността от процеси, организационно-технически 
мероприятия и регламентни дейности, извършвани през всички стадии на 
жизнения цикъл (ЖЦ) на изделието, насочени към оптимизиране пълната 
стойност на жизнения цикъл. 

В доклада се разглежда основната цел на разработването и 
внедряването на ИЛО - намаляването на загубите по експлоатацията и 
ремонта на наукоемки изделия, каквото представлява бойният кораб. 
Системата на ИЛО е основен елемент от системата на техническото 
осигуряване (СТО). 

Отделните стадии на жизнения цикъл на бойния кораб, се отличават с 
изключителна наукоемкост, трудоемкост и са съпроводени със значителни 
финансови разходи. Тези стадии на жизнения цикъл са обвързани с 
проектантските, корабостроителните, експлоатиращите и контролиращите 
техническото състояние структури. 

Констатира се необходимостта от усъвършенстване на съществуващите 
алгоритми и съгласуване на критериите за оценка на осигуряването по 
отделните етапи на жизнения цикъл на бойния кораб. Това налага 
използването на системен подход към критериите за оценка на различните 
етапи. Системният подход изисква бойният кораб да се разглежда, като 
обект, на който въздействат редица фактори. Тези фактори могат да бъдат 
подразделени на конструктивни, факторът обкръжаваща среда, 
експлоатационни и ремонтно – експлоатационни фактори.  

Разглежда се схемата на въздействие на факторите през целия жизнен 
цикъл на кораба, като сложна обемна структура, изискваща системност при 
разглеждането. 

Предлага се въвеждането на компютъризирана система за ИЛО. 
Предложени са основните процеси, които трябва да бъдат обхванати от нея, 
като е заострено вниманието върху важността на логистичния анализ.  
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В. Книги, учебници и учебни пособия 
 
2.2.01. “Танк Т – 55АМ2. Методика за привеждане към нормален бой на 
въоръжението на танк Т – 55АМ2 със система за управление на огъня на 

реално разстояние” 
Шумен, 1996, ВВУАПВО “П. Волов”, c/o Jusautor, 

Военен картографски институт, Троян 
 

Красимир Давидов, Димитър Димитров  
 

Издаването на методиката е породено от проблемите, възникнали във 
войските при бойната експлоатация на танк Т – 55АМ2 след монтирането на 
компютъризирана система за управление на огъня към въоръжението на 
танка. По същество тя е техническа литература, допълнение към 
експлоатационнната документация на изделието. 
 Методиката е в обем от 63 страници оформени в два раздела и 
приложения. Съдържанието е пояснено с необходимите схеми и чертежи. 
  В първия раздел са изяснени основни елементи от понятията 
групираност и точност на стрелбата с танковото оръдие. Достатъчно 
подробно са описани факторите, влияещи върху точността на стрелбата и е 
обоснована необходимостта от разработването на методика за привеждането 
към нормален бой на танково оръдие Д10 – Т2С със монтирана система за 
управление на огъня, с цел правилната експлоатация на оръдието. 
 Във втория раздел по елементно е описана необходимата 
последователност и изискванията при извършването на проверка боя на 
танковото въоръжение при наличие на система за управление на огъня. 
Подробно се описва проверката на мерните прибори, пследователността и 
изискванията за привеждане към нормален бой на оръдието и картечниците 
на танка. 
  В приложението е показана примерна постановка и ред за извършване 
на описаните проверки. Методиката е предоставена за ползване в таковите 
подразделения.  
 

2.2.05. “Методика за извършване на ТО-2 
на  артилерийската част на 122мм самоходна гаубица 2С-1” 

Шумен, 1991, ВВУАПВО “П. Волов”, c/o Jusautor, 
Военен картографски институт, Троян 

 
Георги Ганев, Красимир Давидов 
  

Методиката е предназначена за курсантите от специалност 
„Артилерийско въоръжение и бойни припаси” с оглед придобиването на 
качествени знания и умения в организирането и провеждането на един от 
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отговорните моменти в експлоатацията на артилерийската част на 
самоходната гаубица – техническото обслужване ТО-2 . Нейното съдържание 
е насочено и към артилерийските подразделения в Българската армия. По 
същество тя е техническа литература, допълваща експлоатационнната 
документация на изделието за мирно и военно време, понеже е съобразена с 
груповия ЗИП за 18 машини. 
 Методиката е в обем от 209 страници оформени в четри глави и 
приложения. Съдържанието е пояснено с необходимите схеми и чертежи. В 
методиката е заложен многогодишен опит на катедра „АВ и БП” при 
ВВУАПВО “П. Волов” и опита на специалисти от войските. 
 Методиката реално се прилага във войскови условия. 
 В глава първа са разгледани регламентиращите документи и 
изискванията по извършване на ТО-2 на 2С-1, като са обосновани нормите за 
разход на труд. 
 Втора глава съдържа елементите на необходимата организация на 
обслужването, предварителната подготовка, приемането на гаубицата за 
обслужване и мерките за безопасност в технологичния процес. 
 Глава трета разглежда необходимото материално и технологично 
осигуряване на обслужването и разходните норми на консумативните 
материали. 
 Четвърта глава описва технологичната последователност на 
обслужването от дефектацията, през разглобяването, до сглобяването и 
регулировките. Тук са приложени разработените от авторите технологични 
карти за процесите и са предложени конструктивни варианти на 
приспособления, облекчаващи работата и повишаващи ефективността на 
операциите. 

В приложенията са дадени справочни таблици с необходимите за 
работата данни, варианти на мрежови графици за работата и методи за 
извършване на основни операции.  
 
2.2.06. “Ръководство за решаване на практически задачи по проектиране 

на въоръжението” 
Шумен, 1993, ВВУАПВО “П. Волов”, c/o Jusautor, 

Военен картографски институт, Троян 
 
Красимир Давидов 
  

Учебникът е предназначена за курсантите от висшите военни училища, 
изучаващи проектиране на артилерийско въоръжение . Неговото съдържание 
е насочено и към подразделенията в Българската армия, военноремонтните 
заводи и конкретно към инженерно-техническите специалисти по 
въоръжението.  
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 Учебника е в обем от 203 страници оформени в четри глави. 
Съдържанието е пояснено с необходимите схеми и графики. В учебника е 
заложена идеята, че рационалното експлоатиране на артилерийската 
материална част и проектирането на съвременни образци въоръжение 
изисква познаването на основните принципи на работа на основните агрегати 
и условията на тяхната експлоатация. 
 Ръководството позволява на обучаемите да систематизират, 
разширяват и затвърждават знанията от общоинженерните дисциплини чрез 
прилагането им в конкретни задачи от проектирането на въоръжение. 
 В първата глава са дадени общи указания за решаването на задачи по 
проектиране на въоръжението. Указан е регламентираният в стандартите ред 
за проектиране на изделия с военно предназначение. Разкрити са основните 
етапи на инженерния подход при създаването на нови образци въоръжение 
или агрегати за него. 
 Глава втора показва последователността при проектирането на 
оръдейни тела с различна конструкция и прилагането на съвременни методи 
за проектиране. Решени са конкретни примери за съществуваща материална 
част. 
 В трета глава са разгледани теоретичните зависимости, използвани при 
проектирането и оразмеряването на оръдейните затвори. Показани са 
примерни разчети за реални оръдейни затвори. 
 В четвърта глава е включена теория по проектирането на агрегатите от 
противооткатните устройства и са извършени практически разчети на 
различни видове противооткатни устройства.  
 

2.2.07. “Мерни прибори за земната артилерия” 
Шумен, 1993, ВВУАПВО “П. Волов”, c/o Jusautor, 

Военен картографски институт, Троян 
 
Красимир Давидов 
  

Учебникът е предназначен за курсантите от специалност «Земна 
артилерия» . Неговото съдържание е насочено и към артилерийските  
подразделения в Българската армия и специалистите по въоръжението.  
 Учебника е в обем от 115 страници оформени в три глави. 
Съдържанието е пояснено с необходимите схеми, графики и справочни 
данни. С учебника се цели, да се даде на обучаемите необходимата 
информация за меренето и мерните прибори в логическа обвързаност с 
практическата им експлоатация . 
 В първата глава е разгледана същността на меренето, изискванията към 
мерните прибори, основните им механизми и класификацията им. 
 Глава втора дава описание на устройството на мерниците, намиращи се 
на въоръжение в полевата артилерия и техните особености при експлоатация. 
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 В трета глава са изложени въпросите по експлоатацията на мерните 
прибори. Съществено внимание е отделено на извършването на 
необходимите проверки на приборите и нейната правилна последователност. 
Разгледани са факторите, влияещи върху точността на мерене и способите за 
отстраняване на грешките. В необходимия обем са разгледани и 
изискванията за обслужване и съхранение на различните видове мерни 
прибори. 

 
2.2.08. “Специално техническо осигуряване  

на войсковата част” 
Шумен, 1994, ВВУАПВО “П. Волов”, c/o Jusautor, 

Военен картографски институт, Троян 
 
Георги Генов, Красимир Давидов 
  

Учебникът е предназначена за курсантите и школниците от 
специалност „Артилерийско въоръжение и бойни припаси” изучаващи 
специалното техническо осигуряване на войските . Нейното съдържание е 
насочено и към подразделенията в Българската армия и конкретно органите 
по въоръжението.  
 Учебника е в обем от 327 страници оформени в шест глави и 
приложения. Съдържанието е пояснено с необходимите бланки на отчетни 
документи. В учебника е заложен многогодишен опит на катедра „АВ и БП” 
при ВВУАПВО “П. Волов”, опита на специалисти от войските и 
изискванията на регламентиращите документи от логистичното осигуряване. 
 В уводната част са разгледани същността, целите и основните 
изисквания на отчитането на материалните средства и документирането на 
количественото и качественото състояние на материалните средства. 
 В глава първа е разгледана технологията и документооборота при 
снабдяването на военните формирования с въоръжение, бойни припаси и 
материални средства за експлоатацията на въоръжението. 
 Във втора глава са разгледани въпросите по снабдяването на 
подразделенията с въоръжение, боеприпаси и материални средства, както и 
въпроси за комплектността и съхранението им. 
 Трета глава разглежда същността на отчетността на предметите по 
въоръжението и изготвянето на необходимите отчетни документи. 
 Четвърта глава засяга въпросите по планирането, организирането и 
извършването на експлоатационните дейности по въоръжението и тяхното 
документално отразяване. 
 Пета глава дава необходимата информация по категоризирането на 
въоръжението и снемането му от отчет. 
 Шеста глава засяга въпросите по отчета на въоръжението и бойните 
припаси на различните служебни нива. 
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 В приложенията (80 на брой) са вложени почти всички, действащи до 
момомента отчетни документи касаещи специалното техническо осигуряване 
на военните формирования.  

 
2.2.10. “Ракетно въоръжение” 

Варна, 2003, ВВМУ “Н.Й. Вапцаров”, c/o Jusautor, 
Военен картографски институт, Троян 

 
Красимир Давидов, Николай Лазаров 
 
 Учебника е предназначен за студенти редовно и задочно обучение от 
специалност “Корабоводене” по дисциплината “Защита на кораба при 
особени обстоятелства”. Той има за цел да даде знания за общото устройство 
на ракетното оръжие и поразяващото му действие, които да се взимат под 
внимание при плаване в близост до райони на локални военни конфликти. 
  Учебника е в обем от 88 страници в шест глави. Изложеният в 
учебника материал е подкрепен с необходимите схеми и илюстрации. 
 Съдържанието на отделните глави разкрива класификацията, задачите 
и характеристиките на ракетното оръжие. Особено внимание е обърнато на 
управляемото ракетно оръжие и принципното му устройство. Описва се 
устройството на основните агрегати на ракетите и действието на бойното им 
снаряжение. Отделено е необходимото внимание на методите и средствата за 
защита на собствения кораб срещу ракетното оръжие. 
 Учебника може да се използва успешно за обучение на матроския и 
сержантския състав на ВМС, на резервисти за флота и от инструкторите в 
професионалния сержантски колеж на ВМС. 
 

2.2.12. “Основи и правила за стрелба с огнестрелни оръжия. 
Материална част на стрелковото оръжие” 
Варна, СТЕНО, 2009, ISBN 978-954-449-411-7 

 
Н. Вълков, К. Давидов, Ц. Цонев, В. Ганев 
 
 Учебникът  е в обем от 543 страници и съдържа три раздела, онагледен 
е богато с 437 броя фигури и изображения и 46 таблици. Той основно е 
предназначен за обучаемите във военните училища и е насочен към военно-
специалната подготовка във военните формиравания на Въоръжените сили 
на Република България. По своя обем и съдържание учебника надхвърля 
това, което е заложено в учебните програми, като по този начин се 
задоволяват нуждите от такъв тип литература и на широк кръг читатели 
(полицейски служители, резервисти, любители на оръжието, охранителни 
фирми, военно обучение на средношколци и студенти и др.). Учебникът е 
синтезиран на базата на богатия професионален опит на авторите. 
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 Съдържимото в учебника е обособено в три раздела. В първия раздел в 
обем от четри глави са разгледани основите на вътрешната и външната 
балистика, изяснени са процесите и явленията протичащи при изстрел и 
движението на куршума. Теоретичните обосновки са пояснени със 
подходящи числени примери и са формулирани основни изисквания при 
стрелбата със стрелково оръжие от гледна точка на постигане на 
максималната му бойна ефективност. 
 Във втори раздел, обособен в седем глави са разгледани: 
класификацията на стрелковото оръжие и бойните припаси; устройството, 
характеристиките, действието и привеждането към нормален бой на 
системите стрелково оръжие в БА; правилата за стрелба; аксесоари за 
стрелеца; съвременни и переспективни образци въоръжение в съвременните 
армии. Обърнато е внимание и на правилната експлоатация на оръжието. 
  В трети раздел в необходима степен са разгледани основните 
изисквания и свойства на стрелковото оръжие и последователността на 
проектиране на основните му възли и елементи. Теоретичните постановки 
при проектирането на стрелковото оръжие са обвързани с правилната и 
безопасна експлоатация и поддръжка на оръжието.   
 

2.2.13. “Теория и устройство на ракетното въоръжение” 
Варна, СТЕНО, 2009, ISBN 978-954-449-453-7 

 
Красимир Давидов 
 
 Учебникът  е в обем от 202 страници и съдържа три глави, онагледен е 
с 100 броя фигури и изображения и 9 таблици. Той е предназначен за 
обучаемите във Висшето военноморско училище и е насочен към военно-
специалната подготовка във военните формиравания на Военноморските 
сили на Република България. По своя обем и съдържание учебника може да 
бъде ползван и от по-широк кръг специалисти 
 Съдържанието на учебника е обособено в три глави. В първа глава са 
разгледани в достъпен вид принципите за построяването на корабните 
ракетни комплекси с управлями ракети . Разгледана е теорията на ракетния 
полет от гледна точка на външната балистика. Обосновани са етапите на 
управлението на ракетния полет, методите за насочване и системите за 
управление. 
 Във втора глава е разгледана общата структура на ракетен комплекс с 
управляеми ракети. Разгледани са функционално необходимите структурни 
елементи на системите за управление, реактивните двигателни установки, 
бойното снаряжение и пусковите установки. 
  В трета глава вниманието е насочено към бойното използване на 
корабните ракетни комплекси, основите на управлението на зенитния 
ракетен огън и грешките при насочване на управляеми ракети. Обърнато е 
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внимание на способите за борба със самоносочващите се ракети на 
противника и методите и средствата за противодействие.  

 
2.2.14. “Корабни ракетни комплекси” 
Варна, ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, 2009 

 
Красимир Давидов 
 
 Учебното пособие “Корабни ракетни комплекси” е съставено по 
материали, публикувани в открити издания на нашия и чуждия печат и по 
данни в Интернет. То е в обем от 124 страници с много илюстрации и е 
издадено от издателския център на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”. Съдържанието 
му е съобразено с учебните програми за курсантите от ВВМУ и има за задача 
да дава допълнителна информация за практическата реализация на 
теоретичните постановки, изложени в учебниците по ракетно въоръжение на 
корабите. Пособието успешно може да се използва и от офицери и сержанти 
в системата на специалната подготовка във ВМС на РБ по въпросите на 
ракетното въоръжение. 
 В пособието се дава информация за корабните зенитнни ракетни 
комплекси, ракетно – артилерийските комплекси и противокорабните ракети 
и комплекси. Представени са тактико – техническите характеристики, 
общото устройство и бойното използване на комплексите. 
 Учебното пособие е разработено съвместно с група обучаеми, което е 
предпоставка за постигане на по-голям професионализъм при реализацията 
им на длъжности във ВМС. 
 

2.2.15. “Класификация на стрелковото оръжие и механизмите му” 
Варна, СТЕНО, 2010, , ISBN 978-954-449-483-4 

 
Цоню Цонев, Красимир Давидов 
 
 Книгата е предназначена за специалисти, занимаващи се с проекто-
конструкторска работа по стрелковото оръжие, оръжейни майстори и за 
любители, колекциониращи оръжие. Тя успешно може да бъде използвана в 
учебния процес във висшите военни училища за специалности изучаващи 
устройството и ремонта на стрелково оръжие. 
 Съдържанието е в обем от 331 страници, обособено в два раздела и е 
богато илюстровано със цветни изображения и схеми на механизми от 
стрелковото оръжие. 
 В първи раздел е направена класификация на стрелковото оръжие по 
множество признаци, с което се дава основа за правилното разбиране на 
видовете механизми и типовете им конструкции, реализирани в 
съществуващи образци оръжия. 
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 Вторият раздел е основен за книгата. В него подробно са разгледани 
всички механизми на стрелковото оръжие – цеви, подавателни механизми, 
затвори, спукателни и ударни механизми, изхвъргачни и отражателни 
механизми, ускорители, мерни прибори, дулни устройства и т.н.. За всеки 
един от механизмите е предсавено изображение, схема и е описан начина на 
действието му. Заедно с това са описани и съществуващи разновидности на 
съответния механизъм с преимуществата и недостатъците му. 
  По своето съдържание книгата е уникална и няма аналог не само у нас, 
което я прави особено ценна за специалисти в областта на стрелковото 
оръжие. 

2.2.16. ”Оръжейна подготовка 
 за охранителни фирми и частни детективи” 

Варна, 2013, ВСУ “Черноризец Храбър”, ISBN 978-954-715-610-4 
 
Красимир Давидов, Цоню Цонев 
 
 Книгата е от категорията учебна литература и е предназначена за 
повишаване квалификацията на охранители и детективи от частните фирми. 
Информацията, която дава книгата може да бъде полезна и за гражданите, 
притежаващи бойно, газово или пневматично оръжие. Тя може успешно да се 
използва, като учебник във висши училища подготвящи кадри за сектора на 
националната сигурност. Съдържанието е в обем от 168 страници, 
разпределени в три глави. 
 В първа глава е направена класификация на оръжията по различни 
признаци. В тази глава са разгледани различни видове боеприпаси, 
поразяващото им действие и средствата за балистична защита. Описани са 
различни предпазни средства, намаляващи въздейстието върху човешкото 
тяло на поразяващите елементи. 
 Втората глава дава информация за устройството и действието на 
късоцевното и дългоцевното огнестрелно оръжие, на травматичното, 
газовото и пневматичното оръжия. Описано е и устройството на лъковете и 
арбалетите, като оръжия, до които има свободен достъп. Заедно с 
устройството и действието на оръжията е дадена информация за оказването 
на първа помощ. 
 Съдържанието на трета глава е насочено към основните моменти в 
огневата подготовка с пистолет и револвер, вътрешна и външна балистика, 
факторите, оказващи влияние върху точността на стрелбата, методите за 
действие с оръжието и мерките за безопасност при стрелба.   
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Г. Методически разработки за учебния процес 
 

2.2.02. Методика за провеждането на практически полеви занятия по 
експлоатация на артилерийското въоръжение 

 
Георги Генов, Красимир Давидов, Христо Христов 
 
 Методиката за провеждането на практически полеви занятия по 
експлоатация на артилерийското въоръжение е предназначена за обучаемите 
курсанти и школници от специалността “Артилерийско въоръжение” при 
ВНВАУ “Г. Димитров” – гр. Шумен. 
 Тя е приета на катедрен съвет на катедра “Артилерийско въоръжение и 
бойни припаси” с протокол №15 от 26.09.1990г. и утвърдена от командването 
на училището. 
 Методиката е в обем от 26 страници и обобщава многогодишния опит 
на водещите преподаватели в катедрата по отношение провеждането на 
практически полеви занятия по обслужването, ремонта и логистичното 
осигуряване на артилерийското въоръжение. Тя има за цел да внесе 
целенасоченост и последователност при овладяването от обучаемите на 
военно- специални знания за постигането на висок професионализъм. 
 В методиката са разгледани основните направления за интензификация 
на учебния процес в катедрата, като средство за овладяване на повече знания 
и опит за по-кратко време. Изтъкнато е значението на интелектуализацията 
на учебния процес при усвояването на теоретичните знания и правилната 
методика на практическите полеви занятия за придобиването на практически 
умения и навици. Уточнява се съдържанието на некомплексните и 
коплексираните практически занятия. 
 Методиката дава насоки за предварителната и непосредствената работа 
на преподавателите в практическите полеви занятия, като ги обвързва с 
основните принципи на обучение и възпитание. 
   
2.2.03. Методика за организиране, провеждане и отчитане на войсковия 
стаж на курсантите специалност “Ракетно - артилерийско въоръжение” 

 
Красимир Давидов  
 
 Методиката за организиране, провеждане и отчитане на войсковия стаж 
на курсантите специалност “Ракетно - артилерийско въоръжение” е 
предназначена за обучаемите курсанти от специалността “Ракетно - 
артилерийско въоръжение” при ВНВАУ “Г. Димитров” – гр. Шумен. 
 Тя е приета на катедрен съвет на катедра “Ракетно - артилерийско 
въоръжение” с протокол №10 от 10.03.1993г. и утвърдена от командването на 
училището. 
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 Методиката е в обем от 30 страници и е разработена с цел методическо 
подпомагане на ръководителите на войсковия стаж в катедра “РАВ”. С нея се 
систематизират изискванията на правилника на училището, заповедите и 
решенията на Учебния съвет и натрупания опит в катедрата. В нея са 
заложени изискванията и елементите на учебния процес, имащи за цел 
високоефективното провеждане на войсковите стажове на випускниците от 
специалността. 
 В общата част на методиката се разкриват задачите на войсковия стаж, 
като завършващ етап от професионалната подготовка на обучаемите и 
изискванията на основните регламентиращи документи на министерството 
по отношение на войсковите стажове. 
 Във втората и третата част на методиката са представени 
методическите особености при подготовката, провеждането и отчитането на 
стажа. 
 В приложения са показани примерни планове и друга документация 
съпровождаща провеждането и отчитането на стажа. 
 

2.2.04. Методика на дипломното проектиране 
 
Красимир Давидов, Цанка Христова 
 
 Методиката на дипломното проектиране е предназначена за 
преподавателите, обучаемите курсанти и задочници от специалността 
“Артилерийско въоръжение” при ВВУАПВО “П. Волов” – гр. Шумен. 
 Тя е приета на съвместен катедрен съвет на катедра “Ракетно - 
артилерийско въоръжение” и “Технология на машиностроенето” с протокол 
№11 от 24.03.1993г. и утвърдена от командването на училището. 
 В нея са изложени въпросите по организацията, методиката и 
изпълнението на дипломните проекти на випускниците от специалността. Тя 
си поставя за цел да помогне на обучаемите правилно да организират 
работата си в периода на дипломното проектиране, да им покаже как 
правилно да подредят обяснителната си записка и как да оптимизират 
работата си съвместно с ръководителя на проекта. Методиката успешно може 
да се ползва от различни инженерни специалности. 
 Съдържанието на методиката е в обем от 43 страници. Във уводната 
част са формулирани основните задачи на методиката – класифициране на 
основните видове дипломни проекти и изискванията към тях, уеднаквяване 
на критериите за обем и съдържание на проектите и подпомагане на 
обучаемите при събиране и обработване на информация по проекта. 
 Методиката описва учебно – методическите задачи решавани в процеса 
на дипломното проектиране и особеностите на различните видове дипломни 
проекти. В концентриран и достатъчен обем са разгледани регламентиращи и 
стандартизационни документи, прилагането на които в процеса на  




