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СТАНОВИЩЕ 
 

от подп. доц. д-р, инж. Румен Ангелов Маринов, 

началник на катедра „Военни науки” на факултет „Общовойскови” 

при Национален военен университет „Васил Левски” 

гр. Велико Търново, ж.к. „Картала”, ул. „Иван Момчилов” №14, 

GSM – 0888 700 080, e-mail: marinov_r@nvu.bg 

 
на научните трудове, представени по конкурса за заемане на академична 

длъжност „доцент”  за военнослужещ  в област на висше  образование 

9. Сигурност и отбрана, професионално направление  9.2.Военно дело  за 

преподаване на учебните дисциплини: „Национална и международна 

сигурност“ и „Анализ на кризи и конфликти“.  

Конкурсът е обявен със заповед №ОХ-888 от 27.09.2019 г. на министъра на 

отбраната на Република България и Държавен вестник брой 78/04.10.2019 

година.  

 
 
 
 
 
 
 

Велико Търново 
2019 

  



 
Предложеното становище е изготвено на основание Заповед на 

Началника на Военна академия „Г.С. Раковски” №СИ29-РД03-254 от 13.11.2019 
г. и решение, съгласно с Протокол № 1 на заседанието на Научното жури, 
проведено на 06.12. 2019 г. 

 
1. Обща характеристика на научноизследователската, 

научноприложната и педагогическата дейност на кандидата 
В обявения конкурс за „доцент” полковник доктор Васил Христов 

Станков е единствен кандидат и е представил в конкурса с обща научна 
продукция от 14 броя научни трудове в обем от около  360  страници. Всички 
представени за рецензиране труда са самостоятелни, като 3 броя са 
публикувани в чужбина.  

Кандидатът в конкурса полковник доктор Васил Христов Станков е 
представил в конкурса за академична длъжност „доцент” 14 научни трудове, 
както следва:  

− монографии – 2 броя;  
− статии в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация – 3 броя на английски и 
български език; 

− статии в чуждестранни и български научни издания – 5 броя на 
български език; 

− доклади на международни научни конференции– 5 броя на български 
език. 

Представените от кандидата в конкурса полк. д-р Станков материали, 
според направения от мен преглед, отговарят изцяло на законовите изисквания 
и се явяват логично и целенасочено развитие на неговата научна дейност, 
поради което приемам представените научни трудове за рецензиране. Същите 
са изнесени на научни форуми в страната и чужбина, като мога да отбележа, че 
има методичност и последователност в работата на кандидата. 

Становище относно наличието или липсата на плагиатство.  
Приложената към документите декларация по чл . 60, ал .1, т.6 от 

ППЗРАСРБ, показва, че според  д-р В. Станков,  към началото на декември 
2019 г.  не му е известно към него да са подадени сигнали за наличие на 
плагиатство. 

2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата 
Полковник доктор Васил Христов Станков е автор на два монографични 

труда - „Геополитически аспекти на конфликта в Сирия” и „Анализ и оценка на 
военнополитическата обстановка в кризисни райони”. В своята творческа 
биография кандидата е автор и на два доклада, публикувани в научно издание, 
реферирано и индексирано в световноизвестни бази данни с научна 
информация, както и на 10 доклада публикувани в нереферирани списания с 
научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове и в 
специализирани издания за класифицирана информация. 

Ръководените занятия от полк. д-р Станков са по учебни дисциплини -
„Международни отношения и външна политика на арабските държави” и 



„Проблеми на ислямския радикализъм” в Юридическия факултет на СУ „Св. 
Климент Охридски“. Лектор е и на занятия във ВА „Г.С. Раковски” по 
военнополитически проблеми на сигурността. 

3. Основни научни резултати и приноси 
Приносите от извършените научни изследвания, от кандидатът в 

конкурса, способстват за допълване и доразвиване на начините за повишаване 
на ефективността и качеството на анализите на ВПО в кризисните райони, 
както и възможностите за разработване на практически инструменти за 
изясняване, оценяване, предупреждение (предвиждане) и прогнозиране на ВПО 
в районите, представляващи интерес за България. 

Научната и научно-приложната стойност на представените за 
рецензиране трудове от полк. д-р Васил Христов Станков представляват научно 
аргументиране и практическо решаване на конкретни проблеми, свързани с 
организацията на дейността и управлението на органите на стратегическото 
военно разузнаване, ангажирани с изпълнението на задачи с първостепенно 
значение за националната и съюзната сигурност. 

1. Обогатена е теорията относно военнополитическата обстановка в 
кризисни райони, като използваните методи за анализ на военнополитическа 
информация са допринесли за оценка на военнополитическа криза в региони, 
представляващи интерес за България. Синтезирани са геополитическите 
аспекти на сирийския конфликт и регионалните му отражения чрез 
разузнавателен анализ на военнополитически кризи като е обоснована и 
концептуална рамка на информационно-аналитичен обзор на обстановката в 
Северна Сирия. (Трудове №№1,2 и 14). 

2. Систематизирани и доразвити са теоретичните постановки свързани с 
анализа на новите транспортни и икономически коридори в Евразия и 
военнополитически кризи чрез използване на системния подход. Изучени и 
представени са особеностите при прилагането на системния подход като 
средство за разузнавателен анализ на ВПО в кризисни райони. Изведени са 
научноприложни изисквания и норми при използване на системния подход за 
разузнавателен анализ, оценка и прогнозиране на военнополитическа 
информация и оценка на военнополитическа криза. (Трудове №№2,13). 

3. Изведени са принципите и приоритетите за формиране на актуалните 
политики на държави и международни организации, които формират средата за 
сигурност в континентален и глобален мащаб. (Трудове №№ 1,3,4,7,8 и 14). 

4. Авторът е анализирал геополитически и геоикономически аспекти на 
регионалната стратегия на Турция и нейните планове за транснационално ѝ 
влияние. Емпирично е доказал тяхното влияние върху перспективите за 
евентуално участие на Република България в тях и формулиране на национална 
морска политика. (Трудове №№ 2,6,9 и 11 ). 

5. Доказани са нови и са получени позитивни факти свързани с 
подобряването на методиката и инструментариума за формулиране на задачите 
на органите на военното разузнаване в приоритетни области и направления. 
Обърнато е внимание на разузнавателния анализ и оценката на ВПО с акцент 
върху състоянието на регионите, в които се развиват кризи и конфликти и се 
генерират военно-политически рискове и заплахи за националната сигурност на 



Република България и нейните съюзници от НАТО и ЕС. (Трудове 
№№2,10,11,12). 

 
4. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката 
Приемам научноизследователската дейност и приносите на кандидата и 

бих могъл да заключа, че е съсредоточил вниманието си над главните 
военнополитически фактори, които определят възникването, развитието и 
перспективите за разрешаване на сирийската криза. Считам, че допълва и 
разширява знанията по важни направления в теоретичен, научен и научно-
приложен аспект. Същият има задълбочени теоретични познания и практически 
опит по въпроси, който изискват изучаване, изследване, анализиране и 
разрешаване, което напълно отговаря на изискванията за заемане на 
академичната длъжност „доцент”. Резултатите от научната дейност на 
кандидата могат да се прилагат при обучението на слушатели, специализанти и 
студенти във ВА „Г.С. Раковски”, както и курсанти и студенти в НВУ „Васил 
Левски”. 

 
5. Критични бележки за представените трудове 
Относно представените научни трудове нямам критични бележки. 

Препоръчвам на кандидата в бъдещата си дейност да се съсредоточи в 
разработването и издаването на учебници по дисциплините посочени в 
конкурса и да засили публикационната си дейност в чужбина. 

 
6. Заключение 
Имайки предвид стойността на предоставената от кандидата научна 

продукция считам, че тя напълно отговаря на изискванията на „Закона за 
развитие на академичния състав” и правилника за неговото прилагане за 
заемане на академичната длъжност „доцент”. Оценката ми за научните трудове 
на полковник доктор Васил Христов Станков е „положителна”. 

Предлагам на уважаемото Научно жури по конкурса да класира 
кандидата, полковник доктор Васил Христов Станков и да предложи на 
факултетния съвет, да бъде избран и да заеме академичната длъжност 
„доцент” в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, 
професионално направление „Военно дело” на филиал „Информация и 
сигурност“ към Военна академия „Георги Стойков Раковски“. 

 
 
08.12.2019 г.    подп. доц. д-р____________Румен Маринов 
гр. Велико Търново 
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