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Становището е възложено по решение на Научното жури, определено със 

Заповед на Началника на Военна академия „Г. С. Раковски“, гр. София № СИ29-РД03-

246/08.11.2019 г.  

Конкурсът за академичната длъжност „доцент” за цивилен служител, в област на 

висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. 

Национална сигурност, или 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки“ е обявен в 

„Държавен вестник” бр. 93/26.11.2019 г.  

Становището е депозирано в Регистратурата за некласифицирана информация на 

ВА „Г. С. Раковски” на хартиен и електронен носител, преди изтичането на 

тримесечния срок, определен в чл. 32 (1) от ППЗРАСРБ. 

Становището е разработено, като са спазени в максимална степен изискванията 

на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), 

Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България (чл. 53, чл. 54 и чл. 57) и Правилника на Военна академия „Г. С. Раковски”. 

За работа по становището получих Заповед № СИ29-РД03-246/08.11.2019 г. на 

началника на Военна академия „Г. С. Раковски” и два комплекта документи на 

участниците в конкурса, на електронен носител (компакт дискове № 505 и № 511 от 

06.02.2020 г.). 

 

1. Обща характеристика на научно-изследователската, научно-приложната 

и педагогическата дейност на кандидатите 

Запознаването с документите ми даде възможност да установя, че участниците в 

конкурса отговарят на изискванията на чл. 53 (1) на ППЗРАСРБ, а именно: (1) имат 

придобита ОНС „доктор“; (2) не по-малко от 2 години са заемали академична длъжност 

„асистент“, „главен асистент“, преподаватели, включително хонорувани, или членове 

на научноизследователски екип в същото или в друго висше училище или научна 

организация; (3) представили са публикуван монографичен труд; (4) отговорят на 

съответните минимални национални изисквания и на изискванията по чл. 1а на 

ППЗРАСРБ; (5) нямат доказано по законоустановения ред плагиатство в научните 

трудове. 

Кандидатът Пламен Атанасов Атанасов е завършил през 1995 г. специалност 

„Биотехника“ – магистър в ТУ – София, а през 1994 г. специалност „Журналистика“ в 

Свободния факултет на ТУ – София. 

Работил е 4 години като научен сътрудник (1997-2000 г.) в Института по 

лозарство и винарство в гр. Плевен. Отбелязал е в автобиографията си, че през 2019 г. е 

бил хоноруван преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски”. В документите не намерих справка 

https://rndc.bg/wp-content/uploads/2019/11/%D0%A1%D0%9829-%D0%A0%D0%9403-246.pdf
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за водените от него учебни дисциплини и техния хорариум. Главното, което 

характеризира трудовата му дейност, отбелязано в автобиографията, е разнообразието 

от дейности, например: издаване на вестник, хранително-вкусова промишленост, 

медицинска и изчислителна техника, банково дело, съдебна власт, наука и др. Бил е 

главен редактор на вестник, главен инженер, научен сътрудник, главен експерт, 

системен администратор и служител по сигурността на информацията. 

Преподавателската дейност на д-р Пламен Атанасов не мога да коментирам, 

доколкото липсват сведения за такава, освен посоченото участие в преподавателска 

дейност по време на докторантурата и през 2019 г. като хоноруван преподавател в СУ.  

Кандидатът Сашо Драгиев Воденичарски е завършил ВВНАУ „Г. Димитров“ – 

Шумен през 1986 г., магистър по педагогика. От 1990 до 1992 г. в СУ „Св. Кл. 

Охридски“ получава специализация „Теория и история на дипломацията“. През 1997 г. 

завършва СУ „СВ. Климент Охридски“, Факултет по журналистика и масови 

комуникации, магистър по Връзки с обществеността. През 2000 г. учи в Щабно 

училище в Компиень, Франция. През 2013 г. научно жури му дава ОНС „Доктор“ по 

Управление извън сферата на материалното производство (Връзки с обществеността). 

В периода от 1992 г. до 1995 г. Сашо Воденичарски е преподавател във Висшето 

военновъздушно училище „Г. Бенковски“, Долна Митрополия. От 1995 г. до днес 

работи като преподавател във Военна академия „Г. С. Раковски”.  

Подробното запознаване с документите на кандидата гл. ас. д-р Сашо 

Воденичарски показва, че той има значим учебно-методически опит и че се е утвърдил 

като авторитетен преподавател с успешна практика в подготовката на специалисти в 

областта на сигурността. 

Чете лекции по дисциплините: Основи на публичните комуникации; Технология 

на публичните комуникации; Връзки с обществеността при инциденти и кризи; 

Стратегическо лидерство; Основи на рекламната комуникация; Интернет-комуникация 

и социални медии; Имиджмейкинг; Медиа-тренинг; Реторика; Публична дипломация; 

Дипломация и медии; PR и контратероризъм; Медии и национална сигурност; 

Дипломация и протокол. Подготвил е голям брой специалисти за нуждите на 

Въоръжените сили и за системата за национална сигурност на Република България.  

Към дейността на кандидата като преподавател, както и към изявите му като 

учен нямам забележки. Бих му препоръчал да съсредоточи усилията си в 

публикуването на учебници и учебни материали, които да подпомагат обучаемите в 

усвояването на преподавания материал и подготовката за бъдещата им професионална 

реализация.  
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2. Основни научни резултати и приноси 

Пламен Атанасов е представил 23 статии и доклади, една монография и една 

публикация от 297 стр. в съавторство с още 6 автора, която, според правилата на 

НАЦИД не се приема за монография, доколкото няма обем от 100 стр. на автор. 

Сашо Драгиев представя в конкурса 21 бр. статии доклади в обем от 236 

страници и 6 монографии и учебни пособия, в обем от 456 страници.  

Приемам посочените от кандидатите приноси така, както са формулирани от тях 

в приложените справки. Смятам, че те представляват получаване на нови знания. 

Приносите на кандидата Пламен Атанасов са в три тематични направления: (1) 

инциденти и кризи на организационната репутация; (2) психологическо влияние в 

медиите, публичната комуникация и лидерството; (3) сигурност.  

Приносите на кандидата Сашо Воденичарски са насочени към военните 

приложения. Те обогатяват военната наука в областта на информационните операции в 

условията на хибридна война с нови теоретични и приложни знания, които създават 

научни предпоставки за нови научни изследвания и обучение на курсанти, слушатели, 

военни специалисти и докторанти. 

 

3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

В представените трудове на участниците не намерих опити за представяне на 

трудове, написани частично или създадени от другиго за собствени, или използването 

на публикувани от другиго научни резултати, без позоваване или цитиране. Не ми е 

известно да има претенции от други автори за некоректно използване на литературните 

източници, или да са постъпили сигнали относно публикациите на кандидатите за 

плагиатство от анонимен или неанонимен характер. Публикациите в съавторство са 

коректно представени.  

 

4. Лични впечатления от кандидатите и критични бележки за 

представените трудове 

Познавам кандидата Сашо Воденичарски лично. Той е организиран, делови, 

трудолюбив и последователен в работата, притежава много добра учебно-методическа 

и професионална подготовка, има широка обща култура, дълбоки и трайни научни 

интереси. Тези лични впечатления допълват представа ми за кандидата като 

преподавател, експерт и изследовател. Проведените лични разговори с колеги и 
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обучаеми потвърдиха верността на личните ми впечатления. Това ми даде възможност 

без колебание да формулирам категорични заключения и ясно предложение. 

Не познавам кандидата д-р Пламен Атанасов. 

Разбира се, че към представените от участниците в конкурса трудове могат да 

бъдат отправени и някои критични бележки и препоръки по отношение на: 

формулиране на проблемите, точността на анализите и обобщенията, методологията и 

методичното равнище, литературната осведоменост и др. Тези бележки обаче не 

променят общото положително впечатление от публикациите, не влияят на 

актуалността, значимостта и същността на получените от кандидатите приноси. 

 

5. Заключение 

Кандидатите отговарят на условията за заемане на академичната длъжност 

„доцент“, дефинирани в чл. 53 на ППЗРАСРБ. Това ми дава основание да им дам 

положителна оценка. 

В съответствие с чл. 57 на ППЗРАСРБ, като вземам предвид показателите, 

свързани с учебната и научноизследователската дейност на кандидатите ги класирам 

както следва: 

1. Гл. асистент, д-р Сашо Драгиев Воденичарски, гост-преподавател в секция 

„Иновации и платформи в образованието и квалификацията“ на ИПИО на Военна 

академия „Г. С. Раковски”; 

2. Д-р Пламен Атанасов Атанасов. 

Предлагам на уважаемото Научно жури по конкурса да класира кандидата гл. 

асистент д-р Сашо Драгиев Воденичарски и да предложи на Факултетния  съвет при 

факултет „Национална сигурност и отбрана” на ВА „Г. С. Раковски” същият да бъде 

избран да заеме академичната длъжност „доцент” за цивилен служител, в 

професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“. 

 

 

Член на научното жури: проф. д.н. ............................... 

Г. Петков 

Гр. София  

22.02.2020 г.  


