
НАЦИОНАЛЕН  ВОЕНЕН  УНИВЕРСИТЕТ  „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 
 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е  
 

 
от полковник доц. д-р Мануш Петков Христов, доцент в катедра „Тактика, 
въоръжение и навигационна подготовка“, Факултет „Авиационен“ на НВУ 

„Васил Левски“; GSM:0884725497 
 
 

на научните трудове, представени по конкурс за заемане на академична 
длъжност „доцент” 

в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“,  
професионално направление 9.2. „Военно дело“, специалност „Организация и 

управление на въоръжените сили“, обявен в брой 78 от 04.10.2019 г. на 
Държавен вестник 

с кандидат: полковник д-р Васил Христов Станков, участник в конкурс за 
заемане на академична длъжност „Доцент” за нуждите на катедра „Военна и 

езикова подготовка” на филиал „Информация и сигурност” към Военна 
академия „Георги Стойков Раковски” - едно място за военнослужещ в област на 
висшето образование 9 „Сигурност и отбрана“, по професионално направление 

9.2. „Военно дело“ за преподаване на учебните дисциплини: „Национална и 
международна сигурност” и „Анализи на кризи и конфликти”.  

 
 
 

Конкурсът е обявен със Заповед №ОХ-888/27.09.2019 г. на Министъра на 
отбраната. 

Съставът на то жури е отдаден в Заповед №СИ29-РД03-254/13.11.2019 г. 
на Началника на ВА „Г. С. Раковски”. 

 
Документи за участие в конкурса в предвидения от закона срок е 

представил само един участник - полковник д-р Васил Христов Станков –
Директор на дирекция в служба „Военна информация” – МО. 

С решение на Комисията за проверка на документите и допускане до 
конкурс на кандидата, полковник д-р Васил Христов Станков, е допуснат до 
участие в конкурса. 

Единственият кандидат в конкурса: полковник д-р Васил Христов 
Станков е Директор на дирекция в служба „Военна информация” – МО 

 
 
 



1. Обща характеристика на научноизследователската, научно-
приложната и педагогическата дейност на кандидата.  

Научноизследователската и преподавателската дейност на кандидата в 
конкурса полковник д-р Васил Станков е ориентирана основно към реализиране 
на научни и научно-приложни приноси, които могат да спомогнат за 
обогатяване и доразвиване на науката в област на висшето образование 9. 
„Сигурност и отбрана”, най-вече в професионално направление 9.2. „Военно 
дело”, специализация „Стратегическо военно разузнаване”. 
 Усилията се съсредоточават към провеждане на научно-приложни 
изследвания за настоящи и перспективни информационни методи и приоритети 
на стратегическото военно разузнаване. Те се подчиняват на поставената главна 
цел, ориентирана към усъвършенстване и оптимизиране на практическите 
организационни дейности като изграждане и ръководство на лица-източници на 
информация и другите специфични области от дейността на стратегическото 
агентурно разузнаване.   

Кандидатът участва в конкурса за заемане на академична длъжност 
„доцент“ с общо 14 публикации по специалността. От тях за рецензиране са 
представени две монографии на теми, както следва: „Геополитически аспекти 
на конфликта в Сирия“; „Анализ и оценка на военнополитическата обстановка 
в кризисни райони” и 12 публикации. Три от тях са публикувани в чужбина. По 
своя характер те се разпределят по следната схема: монографии - 2; научни 
студии и статии - 7; доклади на научни конференции – 5. 

Стилът на кандидата е академичен, задълбочен, разбираем, 
последователен и достъпен. 

Представената научна продукция се отнася за времето след придобиване 
на ОНС „Доктор” през 2015 г. и съответства на научната област, 
професионалното направление и обявената в конкурса научна специалност. 

Представените научни трудове, публикации и научни доклади 
представляват задълбочено изследване на процесите и явленията в областта на 
военното дело и националната сигурност. 

 
2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата. 

Полковник д-р Васил Христов Станков е завършил ВНВВУ „Георги 
Бенковски“ през 1987 г., а след това и ВА „Г. С. Раковски“ през 1992 г.  

Работи усилено и последователно за повишаване на професионалната си 
квалификация. В периода 2011-2017 г. получава допълнителна квалификация 
чрез участие в курс за ръководни длъжности в БА „Мениджмънт на отбраната”, 
проведен във ВА „Г. С. Раковски” през 2011 г. и като слушател в стратегически 
курс във ВА „Г. С. Раковски” през 2017 г. Има няколко специализации, 
получени в следните курсове: „Стратегически анализ” в DIA, САЩ; за военни 
аташета по програма за военна дипломация в Брашов, Румъния; „Военна 
дипломация” в Дипломатически институт, София и други специализирани 
курсове в САЩ и България в периода 2000-2001 г. 



Професионалното му развитие преминава в изпълнението на редица 
отговорни военнодипломатически длъжности в Москва, Сирия, Турция и Катар 
в периода от 1996 г. до 2016 г. Доразвива и обогатява опита си и като офицер в 
щаба на Международните сили за поддържане на сигурността в Кабул, 
Афганистан, през 2006 г.  

Полковник д-р Васил Станков поддържа и повишава научната си 
квалификация чрез разработване на лекции, методически разработки и др. като 
преподавател във Военна академия „Г. С. Раковски” по военнополитически 
проблеми на сигурността и във филиал „Информация и сигурност” по 
специална подготовка. В обхвата на научноизследователската му работа влиза и 
дейността му като преводач. Превежда от турски на български език книгата 
„Стратегическа дълбочина” на Ахмет Давутоглу през 2015 г. 

Ангажиран е и с преподавателска дейност в Софийски университет „Св. 
Климент Охридски” по дисциплините: „Международни отношения и външна 
политика на арабските държави” (бакалавърска програма) и „Проблеми на 
ислямския радикализъм” (магистърска програма).  

От запознаването с научните трудове и публикации се очертава траен 
интерес към стратегическото военно разузнаване. 

Разработените в тях проблеми могат да се групират в следните 
направления: 
 - Анализ и оценка на военнополитическата обстановка в кризисни 
райони. Особености на разузнавателния анализ на военнополитическите кризи. 
Информационно-аналитичен обзор на обстановката в Северна Сирия; 
 - Методи за анализ на военнополитическа информация и оценка на 
военнополитическа криза. Актуални теоретични и приложни проблеми на ВПО 
в региони, представляващи интерес за България. Използването на системния 
подход като средство за анализ на ВПО и прилагането му при анализ на 
военнополитически кризи; 
 - Геополитически аспекти на конфликта в Сирия. Роля и позиции на 
основните регионални и глобални фактори в Сирийския конфликт; 

- Международни усилия и перспективи за разрешаване на Сирийския 
конфликт. Влияние на конфликта върху регионалната сигурност. Регионална 
стратегия на Турция и планове за транснационално влияние. Подходи на 
Турция към проблемите в Източното Средиземноморие и актуални насоки на 
отбранителната политика на страната. 

Конкретното разпределение на публикациите в горепосочените 
направления е както следва: 

1. Анализ и оценка на военнополитическата обстановка в кризисни 
райони. Към тях се отнасят: 

- монография – 1 бр; 
- статия – 1 бр;  
2. Особености на разузнавателния анализ на военнополитическите кризи. 

Към тях се отнасят: 
 - монография – 1 бр; 
 - статия – 1 бр;  



3. Информационно-аналитичен обзор на обстановката в Северна Сирия. 
Към тях се отнасят:  

- монография – 1 бр; 
- статия – 1 бр;  
4. Методи за анализ на военнополитическа информация и оценка на 

военнополитическа криза. Към тях се отнасят: 
- 1 брой монографичен труд; 
5. Актуални теоретични и приложни проблеми на ВПО в региони, 

представляващи интерес за България (Черноморски регион, Западните Балкани, 
Близкия изток и Източното Средиземноморие). Към тях се отнасят: 

- монография – 2 бр; 
- статия – 5 бр;  
- доклади на научни конференции – 4 бр. 
6. Системният подход като средство за анализ на ВПО и прилагането му 

при анализа на военнополитически кризи. Към него се отнасят: 
- монография – 1 бр; 
- статия – 1 бр;  
7. Геополитически аспекти на конфликта в Сирия. Към тях се отнасят: 
- монография – 1 бр; 
- статии – 3 бр;  
- доклади на научни конференции – 2 бр; 
8. Роля и позиции на основните регионални и глобални фактори в 

Сирийския конфликт. Към тях се отнасят: 
- монография – 1 бр; 
- статии – 3 бр; 
9. Международни усилия и перспективи за разрешаване на Сирийския 

конфликт. Към тях се отнасят:  
- монография – 1 бр; 
- статии – 3 бр;  
- доклад на научна конференция – 1 бр; 
10. Влияние на конфликта върху регионалната сигурност. Към него се 

отнасят: 
- монография – 1 бр; 
- статия – 1 бр;  
- доклад на научна конференция - 1 бр; 
11. Регионална стратегия на Турция и планове за транснационално 

влияние. Към нея се отнасят: 
- монография – 1 бр; 
- доклади на научни конференции – 2 бр; 
12. Подходи на Турция към проблемите в Източното Средиземноморие и 

актуални насоки на отбранителната политика на страната. Към тях се отнасят: 
- монография – 1 бр; 
- доклад на научна конференция – 1 бр. 
 
3. Основни научни и научно-приложни приноси.  



Основните приноси на кандидата са с научен и научно-приложен 
характер. Конкретното им разпределение има следния вид: 

I. Научни приноси, които имат основно значение за: 
- подобряване на методиката и инструментариума за формулиране на 

задачите на органите на военното разузнаване в приоритетни области и 
направления - публикации: №2, №9, №13; 

- получаване на потвърдителни факти относно необходимостта за 
актуализиране на стратегическата концепция на Алианса и на съюзната 
политика на страните от ЕС на фона на променящата се среда за сигурност -
публикации: №3, №6, №10; 

- обогатяване на съществуващите знания относно регионалната стратегия 
на Турция и нейните планове за транснационално влияние и специфични 
подходи към обстановката в Балканския регион и Източното Средиземноморие 
- публикации: №11, №12; 

- получаване и доказване на нови факти относно обстановката в Сирия и 
очертаване на тяхното влияние върху обстановката в регионален и глобален 
аспект - публикации: №1, №5, №7, №8, №14; 

II. Научно-приложни приноси, които имат значение за:  
- посочване характеристиките на военнополитическата криза в кризисни 

райони и за обосноваване необходимостта от разработване на списъци с 
индикатори, които свидетелстват за зараждането и развитието на криза в даден 
район. Разкрити са и се разглеждат видовете индикатори с главно внимание на 
предупредителните и кризисните и се посочват изискванията, на които следва 
да отговарят - публикация: №9; 

- представяне и очертаване методологическата рамка, която позволява да 
се набележат важни подходи по отношение на анализа на състоянието и 
перспективите за развитие на военнополитическата обстановка, включително и 
на тенденциите с дълговременен или ситуационен ефект. Представени са също 
така същността, значението и начинът на използване на 5 логико-интуитивни и 
6 рационално-логически аналитични методи за оценка и прогнозиране на 
военнополитическата обстановка при осъществяване на кризисен анализ -
публикации №11, №12; 

- разкриване и представяне целите, намеренията и амбициите на Турция 
да се превърне от регионална сила в глобален фактор. Благодарение на 
представената аналитична информация, заинтересованите среди от държавното 
и военното ръководство, както и широк кръг от разнородна читателска 
аудитория, могат да се ориентират в едни от водещите програмни документи и 
идеи, които определят жалоните във външната политика на Турция - Преводен 
труд от турски на български език по представяне на книгата „Стратегическа 
дълбочина” на Ахмет Давутоглу, публикации №11, №12.      

 
4. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката. 
  
Научноизследователската дейност на кандидата има известно влияние 

сред научните среди у нас. Приносите на кандидата притежават измерима 



значимост за обогатяване и доразвиване на науката в област на висшето 
образование 9. „Сигурност и отбрана”, основно в професионално направление 
9.2. „Военно дело“, специализация „Стратегическо разузнаване”, както и 
професионално направление 9.1. „Национална сигурност”. 

Съществуват индикации за отразяване на влиянието на дейността на 
кандидата в чужбина, които се потвърждават от факта, че 3 от трудовете му са 
публикувани в чужбина, а други 2 в научни издания, реферирани и 
индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация. Показателен 
е и фактът, че има 3 позовавания по негови трудове в научни издания, 
реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 
информация. 

Кандидатът изпълнява минималните национални изисквания за заемане 
на академична длъжност „доцент“ в професионално направление 9.2. „Военно 
дело“ на основание представените доказателства за присъждане на 475 точки, 
от които: 50 точки по (Показател1) от група показатели „А”; 100 точки за 
издаден хабилитационен труд (Показател 3) от група показатели „В“; 260 точки 
(Сума от показатели от 4 до 10) от група показатели „Г“ и 65 точки за 
позоваване на негови трудове в научни публикации (Сума от показатели от 11 
до 13) от група показатели „Д“. 

Представените научни публикации, чийто автор е кандидатът, дават 
основание за формиране на убеждението, че в негово лице може да се види 
изграден научен работник.  

Изследванията на полковник д-р Васил Станков могат и следва да се 
използват за научно аргументиране и практическо решаване на конкретни 
проблеми. Те основно могат да бъдат отнесени към организацията на дейността 
и управлението на органите на стратегическото военно разузнаване, които имат 
ангажимент по изпълнението на задачи с приоритетно значение за 
националната ни сигурност. 

След известна адаптация, публикациите могат да се използват за нуждите 
на учебния процес във филиал „Информация и сигурност” по учебните 
дисциплини „Основи на стратегическото военно разузнаване”, „Изграждане и 
ръководство на лица-източници на информация” , „Особености в дейността на 
стратегическото агентурно разузнаване”, „Национална и международна 
сигурност”, „Анализ на кризи и конфликти”. 

След прецизна преценка и доработка, известна част от тях може да 
послужи и за обогатяване на учебния материал по дисциплините 
„Международни отношения и външна политика на арабските държави” и 
„Проблеми на ислямския радикализъм” в СУ „Св. Климент Охридски”. 

      
5. Критични бележки за представените трудове.  

Препоръката ми към полковник д-р Васил Станков е в бъдещата си 
работа да насочи усилията си към формиране на екип от преподаватели, 
слушатели, студенти и докторанти, които да представят достатъчно 
аргументирана експертиза, подходяща за ориентиране в обстановката, и 



вземане на обосновани решения и предприемане на адекватни действия от 
политическото и военното ръководство в областта на отбраната и националната 
сигурност. 

 
6. Заключение 

Като имам предвид преподавателската и научноизследователска дейност 
на кандидата полковник д-р Васил Станков, високото ниво на подготовката, 
личните му качества, изразявам убеждението, че отговаря на изискванията да 
заеме академичната длъжност „доцент“ в област на висшето образование 9. 
„Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.2. „Военно дело“ в 
катедра „Военна и езикова подготовка” на филиал „Информация и сигурност” 
към Военна академия „Георги Стойков Раковски”. 

В основата на това убеждение стоят следните факти: 
- полковник д-р Васил Станков участва в конкурса със значителна по 

обем и качество научна продукция, създадена за относително малък период от 
време;  

- Професионалните му знания, педагогически опит и научни постижения 
отговарят на наукометричните изисквания за заемане на академична длъжност 
„доцент“ в катедра „Военна и езикова подготовка” на филиал „Информация и 
сигурност” към Военна академия „Георги Стойков Раковски”. 

 
 
7. Оценка на кандидата 
 
В качеството си на член на журито, давам положителна оценка за 

присъждане на академична длъжност „доцент“ на полковник д-р Васил 
Станков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
08.12.2019 г.  
Долна Митрополия 

Член на журито:  
 
полк. доц. д-р                         Мануш Христов 

  
      
 
   
 

 




