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Определен съм за член на научното жури със заповед на Началника на 

Военна академия „Георги Стойков Раковски“ № СИ-29-РД-03-254/13.11.2019 

г. със задача провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност 

„доцент“ в област на висшето образование 9.“Сигурност и отбрана“, 

професионално направление 9.2. „Военно дело“ в катедра „Военна и езикова 

подготовка“. 

С решение на научното жури с протокол № 1 от 06.12.2019 г. ми е 

възложена тази рецензия. Запознах се с представените документи на 

единствения кандидат за заемане на академична длъжност „доцент“ полк. д-р 

Васил Христов Станков. Получих документите на магнитен носител. Същите 

съответстват на изискванията по конкурса. 

1. Трудове, представените от кандидата, които се приемат за оценка 

от рецензента. 

Полк. д-р Васил Христов Станков е представил за участие в конкурса за 

заемане на академична длъжност „доцент” общо 14 публикации в областта на 

обявения конкурс при следната рекапитулация: 
№ 

Вид на 

публикациите 

Самостоятелни В съавторство 
Общ брой на 

публикациите 

Общ 

брой 

В т.ч. в 

чужбина 

Общ 

брой 

В т.ч. в 

чужбина 

Общ 

брой 

В т.ч. в 

чужбина 

1 Монографии 2 - - - 2 - 

2 Научни студии и 

статии 

7 3 - - 7 3 

3 Доклади от 

научни 

конференции 

5 - - - 5  

 Всичко  14 3 - - 14 3 
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Приемам за рецензиране всички посочени от кандидата публикации.  

Представените от кандидата публикации в пълна степен отговарят на 

обявения конкурс за академична длъжност „доцент“ със заповед на 

Министъра на отбраната № ОХ-888/27.09.2019 г., обявата в ДВ, 

бр.78/04.10.2019 г., на Началника на Военна академия „Г. С. Раковски” № СИ-

29-РД-03-254/13.11.2019 г.; за нуждите на катедра „Военна и езикова 

подготовка“ по учебните дисциплини: „Национална и международна 

сигурност“ и „Анализ на кризи и конфликти“. 

Монографията със заглавие „Геополитически аспекти на конфликта в 

Сирия, ВА „Г. С. Раковски“, С., 2019. ISBN 978-619-7478-25-9 е издадена в 

електронен вид  и обем от 143 страници. Нейното съдържание е актуален 

анализ на геополитическите аспекти на сигурността в Сирия и влиянието им в 

региона и света. Тя може и се ползва от специалисти и интересуващи се от 

проблемите в Близкия изток, за обучение на курсанти, слушатели и 

специализанти по въпросите на сигурността и отбраната. 

Втората монограафия е под заглавие „Анализ и оценка на 

военнополитическата обстановка в кризисни райони“, ВА „Г. С. Раковски“, 

С., 2019, ISBN: 978-619-7478-28-0. Обемът на тази монография е 129 

страници, издадена като книга. 

Останалите 12 публикации са научни статии и доклади, представени и 

публикувани на страниците на сп. „Военен журнал“, както и на различни 

авторитетни национални и международни списания, форуми и конференции. 

Те са на български и английски езици. Специално следва да се 

отбележи, че две от статиите на английски език под заглавия „The Role of the 

European Union for the Settlement of the Conflict in Syria“ и „International Peace 

Initiatives to Resolve the Conflict in Syria“ са в издание, чийто електронен 

вариант е индексиран авторитетната научна платформа Thomson Reuters, а 
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статията под заглавие „Iranian Involvement in the Syrian Conflict“, е 

индексирана в Index Copernicus, WorldCat, EuroPub и други международни 

бази. 

Научната продукция, представена от кандидата за рецензиране е 

задълбочено изследване на процесите и явленията в областта на 

организацията и управлението на въоръжените сили. 

2. Обща характеристика на научноизследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата. 

Професионалната биография на полк. д-р Васил Христов Станков 

започва след завършване на ВНВВУ „Георги Бенковски“ с квалификация 

„офицер от ВВС – военен инженер“, специалност „щурман-насочвач“. Той 

завършва Военна академия „Георги Стойков Раковски“ през 1992 г. по военно 

дело във факултет „Стратегическо разузнаване“, квалификация „военен 

разузнавач“, специалност „стратегическо разузнаване“. 

Притежава висока езикова култура, владее английски език по STANAG 

6001 на ниво 4-4-4-4, ползва в своята работа турски, арабски и руски език. 

Творческата биография на полк. д-р Станков е изпълнена с постоянен 

стремеж към повишаване на своята квалификация и подготовка за изпълнение 

на изискванията и задачите, които съпътстват професионалния му път.  

Последователно той добива допълнителна квалификация в: 

 Стратегически курс във Военна академия „Г. С. Раковски“ през 2017 

г. „Офицер за стратегическо ръководство на въоръжените сили“; 

 Курс „Мениджмънт на отбраната“ във Военна академия за 

ръководни длъжности в Българската армия – 2011 г. 

Участвал е в следните курсове за придобиване на специализации в 

България и чужбина: 

 Курс „Стратегически анализ“ в DIA, САЩ – 1990 г.; 
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 Курс за военни аташета по програма за военна дипломация в 

Брашов, Румъния – 2005 г.; 

 Курс „Военна дипломация“ в Дипломатически институт, София -

2012 г. 

 Специализирани курсове в САЩ и България - 2000-2001 г. 

Полк. д-р Станков е записан за обучение в докторантура през 2013 г. с 

тема на дисертацията „Геополитическа визия на съвременната турска 

държава“, която защити успешно през 2015 г.  

Участвах в работата на научното жури за защита на ОНС „доктор“ от 

полк. д-р Станков. Представената дисертация беше на високо научно 

равнище, с изявени теоретически приноси, които имат практико-приложен 

характер и представляват принос в обучението и управлението на кадри за 

системите за сигурност. 

Професионалното развитие на полк. д-р Станков преминава през 

различни военно дипломатически длъжности: 

 Секретар на аташето по отбраната в Москва, Русия - 1996-1998г.; 

 Помощник военен аташе в Дамаск, Сирия - 2001- 2004г.; 

 Аташе по отбраната в Анкара, Турция - 2007- 2010г. 

 Военен, военновъздушен и военноморски аташе в Доха, Катар - 

2014-2016 г. 

През 2006 г. е назначен на длъжност Началник на секция в щаба на 

Международните сили за поддържане на сигурността в Кабул, Афганистан. 

Изложеното показва, че полк. д-р Васил Христов Станков е с богат 

професионален опит. Към момента е Директор на дирекция в служба „Военна 

информация“.  

Той притежава стремеж към научната и преподавателската дейност, 

който го характеризира като специалист с висока квалификация в областта на 
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„Военното дело”. Доказателство за това са списъкът с научните трудове, 

както и научните и научно-приложните приноси от изследователската му 

дейност, които са представени за участие в конкурса. 

Научноизследователската и научно-приложната дейност на полк. д-р 

Станков включват  неговата публикационна активност в периода 2014 – 2019 

година.  

Научна област, в която кандидатът е насочил своите усилия се 

предопределя от участията му в научни форуми в областта на сигурността и 

отбраната. 

3.Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

В процеса на работата ми като член на научното жури не е получаван 

неанонимен и мотивиран писмен сигнал за установяване на плагиатство в 

публикациите на кандидата по конкурса. 

4.Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата.  

Педагогическата подготовка и дейност на полк. Станков включва 

провеждане на учебни занятия по тематика, свързана с международните 

отношения и външна политика на арабските държави, проблемите на 

ислямския радикализъм и провеждане на специална подготовка с 

обучаеми във Военна академия по теми от теорията и практиката. 

От направените публикации е видно, че полк. Станков свободно 

борави с няколко езика, това му дава възможност за анализ на голям 

обем от информация и провежданите от него занятия са по специфична 

тематика, предизвикват интерес и съпричастност. 

Той се очертава като учен с широк поглед за изследване на 

процесите и явленията в националната и международна сигурност, умее 

да отдели главното, да акцентира на важното и да елиминира 



7 

страничните аспекти при анализа на обстоятелства и факти. Той 

притежава научен и изследователски потенциал, организиран и 

последователен е в работата си с източници на информация, коректно 

ползва литература, цитира съгласно изискванията. 

Хонорован преподавател е в Софийския университет „Св. Климент 

Охридски“ по една бакалавърска и една магистърска програма, 

провеждал е лекционни курсове по специална подготовка със слушатели 

във Военна академия „Георги Стойков Раковски“. 

5. Основни научни резултати и приноси. 

Представените за участие в конкурса научни трудове се отличават със 

значими научни и научноприложни приноси, които могат да се отнесат към 

обогатяване и доразвиване на науката в професионална област 9.“Сигурност и 

отбрана“, професионално направление 9.2. „Военно дело”.  

Кандидатът прилага интердисциплинарен подход при изследване на 

проблематиката, свързана с военното дело и сигурността, изследва процеси, 

които възникват и се развиват в близост до територията на Република 

България. Публикациите могат да се използват успешно за обучение на кадри 

за системата за национална и международна сигурност.  

Представените публикации ми дават основание да приема следните 

основни приноси: 

 

1. НАУЧНИ ПРИНОСИ: 

1.1. Направен е анализ на геополитическите аспекти на военното 

противопоставяне в Сирия. Очертани са интересите на заинтересованите 

страни. Описан е процесът на възникване и развитие на военния конфликт. 
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Изследвани са мястото, ролята и участието на основните фактори в него. (№1, 

№ 3, № 4, № 7 от списъка на научната продукция) 

1.2. Разгледани са многопосочните усилия за разрешаване на конфликта 

в Сирия и възможните сценарии за изход от него. Направена е оценка на 

влиянието му върху средата за сигурност в Близкия изток, на Балканите и в 

Черноморския регион. Посочени са отраженията на сирийския конфликт 

върху сигурността и интересите на България. (№1, № 3, № 4, №7 от списъка 

на научната продукция) 

1.3. Очертана е Регионалната стратегия на Турция на фона на 

европейската интеграция на Западните Балкани и процесът за 

транснационално влияние на Балканите и в Близкия изток. (№ 1, № 6, № 11, 

№ 12 от списъка на научната продукция) 

2. НАУЧНОПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

2.1. Изучени и анализирани са военнополитическата обстановка в 

контекста на съвременната среда за сигурност. Предложена е система за 

оценка на нивата на сигурност, факторите, оказващи пряко и непряко влияние 

на средата за сигурност, основните структурни елементи на 

военнополитическата среда за сигурност. ( №2,№ 9, №13, №14 от списъка на 

научната продукция) 

2.2. Направено е комплексно обобщение на системния подход и 

методите за анализ и оценка на военнополитическа информация и оценка на 

военнополитическа криза, като част от военнополитическата обстановка в 

кризисни райони. ( №2,№ 9, №13, №14 от списъка на научната продукция) 

2.3. Дефиниран е процесът и особеностите на разузнавателния анализ 

на военнопилитически кризи, предложен е информационноаналитичен обзор 
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на обстановката в Северна Сирия. (№11, № 12, №13, №14 от списъка на 

научната продукция) 

2.4. Аргументирана е необходимостта от разработване на нова 

стратегическа концепция на НАТО в условията на динамична промяна в 

средата за сигурност. (№ 10 ). 

6. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката. 

Приемам научноизследователската дейност и приносите на кандидата и 

бих могъл да подчертая, че е съсредоточил вниманието си над значими и 

важни за сигурността проблеми, изследвал и явления и процеси, които 

представляват интерес за системите за сигурност, могат да се ползват от 

командирите и началниците по управление на формированията,  въоръжените 

сили, Военна академия „Георги Стойков Раковски“ и НВУ „Васил Левски“. 

7. Оценка в каква степен приносите са дело на кандидата. 

Според мен научните резултати са лично дело на полк. д-р Васил 

Станков. Те могат да бъдат определени като обогатяване и доразвиване на 

съществуващите знания, да бъдат използвани за доказване на нови твърдения 

и приложени в практиката. 

8.Критични бележки за рецензираните трудове. 

Препоръката ми към полк. д-р Васил Станков е в бъдещата си работа да 

насочи усилията си към формиране на екипи от преподаватели, обучаеми и 

докторанти, които да работят за развитие на учебните и методически 

разработки в областта на военната и езикова подготовка, да се стреми да 

публикува резултатите от изследванията в реферирани издания и издания с 

импакт фактор. 

9.Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът смята, 

че следва да вземе отношение. 



10 

Не познавам лично полк. д-р Васил Станков, но впечатленията ми от 

предложените публикации и данни са, че кандидатът е уважаван от колегите 

си, със задълбочени познания и отговорно отношение към преподаването с 

желание за научно развитие. 

10.Заключение. 

Имайки предвид значимостта на предоставената от кандидата научна 

продукция считам, че той напълно отговаря на изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България и правилника за 

неговото приложение за заемане на академичната длъжност „доцент”. 

Оценката ми за представените научните трудове на полк д-р Васил Христов 

Станков е „положителна”. 

11.Оценка на кандидата. 

На базата на изложеното предлагам на уважаемото Научно жури по 

конкурса да класира кандидата полк д-р Васил Христов Станков и да 

предложи да бъде избран и да заеме академичната длъжност „доцент” в 

област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално 

направление 9.2. „Военно дело”, по докторска програма „Организация и 

управление на войските“ в катедра „Военна и езикова подготовка“ на филиал 

„Информация и сигурност“ към Военна академия „Георги Стойков Раковски“ 

– гр. София. 

 

    изготвил рецензията: 

      проф. д-р Марин Петков 

 

08.12.2019 г. 

 В.Търново 


