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С Т А Н О В И Щ Е 
 

 

 

От проф. д-р. Златин Иванов Киряков - преподавател в ЕВУИМ Пловдив, член на 

Научно Жури на ВА „Георги Стойков Раковски”, гр. София 

Относно: научните трудове на Сашо Воденичарски и Пламен Атанасов, 

представени за участие в обявения в ДВ, бр. 93 от 26.11.2019 г. конкурс за 

академичната длъжност „доцент” (за нуждите на ВА „Георги Стойков 

Раковски”), в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, 

професионално направление 9.1 НС, 3. Социални, стопански и правни науки в 

професионално направление  3.5. „Обществени комуникации и информационни 

науки” 
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В обявения конкурс за доцент се явяват двама кандидати – Сашо Воденичарски и Пламен 

Атанасов.  Подадените от кандидатите документи отговарят на изискванията на заеманата 

длъжност доцент (според ЗРАС РБ и условията на конкурса). 

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ТРУДОВЕ: 
 

Кандидатът в конкурса – гл.асистент Сашо Воденичарски, д-р  предлага общо следните 

научни трудове Дисертация (1бр.) с автореферат (1бр.), монография (1бр.), книга (1бр.), глави от 

колективно трудове (5 на брой), статии (8бр.), доклади (16бр.)      

 Тематиката на представените за становище публикации засяга няколко колинеарни научни 

области: на организацията и управлението на публичните организации от сферата на сигурността; 

на институционалната, корпоративна и лична информационна сигурност (и на нейната защита); на 

разузнавателните и контраразузнавателни средства; на действията на специализираните 

институции и екипи, исторически аспекти и артефакти на стратегическите комуникации, 

присъствието им във Фейсбук.  

Представените книга и монография са публикувани в тиражи, гарантиращи условия за 

достатъчно широкото им представяне пред ангажираните в горепосочените сфери специалисти, 

за запознаване с тяхното съдържание, за критична оценка и за цитирания и позовавания на тези 

трудове (доказани като импакт-фактор - в достатъчен за дадения конкурс обем). 

Авторството на кандидата в представените научни трудове е несъмнено, като отбелязвам 

коректното и подробно представяне на конкретния му персонален принос при съавторство като 

приемам, че при малкото на брой изключения поне половината от съвместно написаните 

публикации са негово дело. Заимстваните текстове и материали са цитирани най-коректно от 

кандидата и не констатирам каквито и да било нарушения на академичната етика от негова 

страна.  

 

Кандидатът в конкурса Пламен Атанасов представя една самостоятелно написана 

монография и една колективна монография. Като самостоятелни  глави в монография посочва три 

броя. В раздела доклади и научни статии Пламен Атанасов посочва 23 заглавия.  

Тематиката на представените трудове засяга области и характеристики на мрежовите 

системи, хибридни техники (фалшиви новини) използвани в Интернет, войната с компютърните 

вируси, хакери и др.  
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Отбелязвам конкретния персонален принос при съавторство. 

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ: 

Преподавателската дейност на кандидата Сашо Воденичарски  обхваща (в хронологичен 

порядък):  

- 1982г. - 1986 г. – ВНВАУ Георги Димитров - Шумен; 

- 1990г. - 1992г. – СУ – Международни отношения; 

- 1994г.  - 1997 г. – СУ – Връзки с обществеността; 

- 01.2000 г. – завършва ВА „Г.С. Раковски”, факултет Командно-щабен.             

- 26.03.2012 – 22.06.2012 г. – ВА „Г.С. Раковски”, мениджмънт на отбраната. 

- 2012г. – 2013г. – УНИБИТ, доктор. 

 

1986г. - 1989г. – Офицер, поделение 26720 

1989г. - 1992г.  – аспирант ВА 

1992г. – 1995г. – Преподавател ВВУ „Г. Бенковски” 

1995г. – 2019г. – Преподавател, ВА 

В посочените периоди учебните дисциплини, които е водил са: Основи на публичната 

комуникация, Технология на публичната комуникация, Връзки с обществеността, Рекламна 

комуникация, Социални медии,  Имиджмейкинг, Медия тренинг, Психологически операции, 

Стратегическо лидерство. 

Сашо Воденичарски е създател на магистърска програма „Публични комуникации в 

сигурността и отбраната (2009-2019г); Курсове за следдипломна квалификация – по Връзки с 

обществеността Първо и Второ ниво. 

 

Пламен Атанасов   има забележителна автобиография, свързана със завършването на 

редица висши учебни заведения и специализации. Същият има ограничена преподавателска 

дейност във ВУЗ, в качеството си на хоноруван преподавател, за разлика от изпъстрената с 

трудности такава на д-р Воденичарски. 

 

Изследователската дейност на кандидата  Сашо Воденичарски  официално започва през 

1989 г., когато постъпва като аспирант във ВА. По-нататъшната му научна дейност е активна и 
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продуктивна, като сферата на научните му интереси се обогатява с изследвания в областта на 

организацията и управлението на комуникациите в сигурността, информационните науки, 

психологическите операции и стратегическото лидерство. 

 

Изследователската дейност на кандидата Пламен Атанасов е свързана с публична 

комуникация, обществено мнение, репутация и имидж. Това е формирало и полето на неговите 

научни интереси, още като научен сътрудник в ИЛВ Плевен (1997г.-2000г) 

 

Научно-приложната дейност на кандидата Сашо Воденичарски  е подчертано 

многостранна и плодотворна. Доказателство за това са не толкова представените учебници и 

монография (също характеризиращи го, впрочем, като изследовател с ясно изразена научно-

приложна насоченост), колкото натрупания от него опит, експертиза, авторитет и признание в 

професионалната сфера на публичните комуникации в сигурността и отбраната. В професионална си 

кариера успешно се е справял със задълженията и отговорностите на офицер и преподавател. 

 

Научно-приложната дейност на кандидата Пламен Атанасов е тясно дефинирана в 

областта на компютри и компютърни технологии.  

 

ОСНОВНИ НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИ ПРИНОСИ: 

Като цяло, потвърждавам заявените приноси в трудовете на кандидата Сашо 

Воденичарски  (така, както са представени в представената от него „Справка за научните 

приноси“).  

Научните приноси в трудовете на кандидата са най-вече в областта на организацията и 

управлението на обществените комуникации и в областта на информационните науки, както и в 

сферата на националната сигурност. Най-важните такива приноси са: 

- сравнителен анализ на международно-правната уредба.  

- обогатяване класификацията и типологията на комуникациите по кризи.  

- обогатяване на понятието за информационна сигурност, стратегическо лидерство, 

психологически операции и на подходите на изучаване на заплахите и рисковете, свързани с нея. 

Научно-приложните приноси на кандидата са по посока на: 

- институционален анализ (моделиране и оптимизиране) на службите за сигурност у нас 

(според най-добрите световни примери); 
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- операционен анализ (моделиране и оптимизиране) на сложни и комплексни разузнавателни 

и контраразузнавателни, превантивни, охранителни и разследващи действия и мероприятия, а 

също така – на методите за изследване и управление на свързаните с тях разнообразни рискове;  

- обогатяване на методите на защита на информационната сигурност (институционална, 

корпоративна, лична), както и сигурността на големи бази данни и информационни звена, 

психологически операции, лидерство, медия-тренинг.  

Учебно-методическите приноси на кандидата са главно в: 

- систематизиране в учебници (в достатъчен тираж) на знания по учебния материал ; 

- организация и ръководство на общо-методическата работа на ниво „катедра“. 

 

Приемам заявените приноси от кандидата Пламен Атанасов. 

 

ЛИЧНИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТИТЕ: 

Познавам гл.ас. д-р Сашо Воденичарски като мой преподавател по времето когато съм бил 

слушател във ВА. Личните ми впечатления за него са, че има трайни научни интереси и широка 

управленска култура. Мога да потвърдя (от лични наблюдения и преценки), че е натрупал не само 

впечатляваща по разнообразие научна продукция, но и много богат практически опит като 

преподавател (по предмети, свързани с управлението, PR, и изискващи разностранен практически 

опит – включително – на най-високите управленски нива). 

 

Нямам лични впечатления от кандидата Пламен Атанасов и не го познавам. 

 

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ: 

Към представената за рецензиране научна продукция биха могли да се направят и някои 

допълнения и бележки, които обаче, поради рутинния им и технически (според персоналната ми 

преценка) характер - не са анализирани и оценявани в настоящото „Становище“. Те не променят 

актуалността, значимостта и същността на заявените приноси и не са от такова естество и мащаб, 

че да повлияят на цялостната оценка за дейността, публикациите и приносите на кандидата.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Предвид всичко гореизложено, най-убедено давам положителната си оценка и официално 

заявявам решението си да гласувам „за“ избирането за доцент на кандидата Сашо 
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Воденичарски, като също така - предлагам на уважаемите членове на Научното жури на Военна 

академия „Г. С. Раковски”  да приемат материалите, представени от него по конкурса, да ги оценят 

положително и да предложат гл.ас.  Сашо Воденичарски за заемане на академичната длъжност 

„доцент” в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни 

науки” във  Военна академия „Г. С. Раковски”. 

 

       Подпис: ........................... 

21.02.2020 г.       

 

         


