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Области на научни интереси: Основните научни интереси на доц. д-р инж. Лазар 

Лазаров са свързани с проблемите на сигурността и отбраната, моделирането и симулациите във 

военната и социалната сфера и съвременната система за електронно разузнаване и електронна 

война. 
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Академични постижения / Публикации: Монографичният труд на тема: „Електронната 

война – минало, настояще и бъдеще” и научните публикации на доц. д-р инж. Лазар Лазаров 

разглеждат развитието и необходимостта от средствата и системите за електронно разузнаване и 

електронна война при изграждането на интелигентна система за сигурност на обществото в 

динамично променящата се среда за сигурност. 

 


