
1 
 

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев, хоноруван преподавател във Во-

енна академия „Г. С. Раковски”, адрес: София, п.к. 1164, пл. Велчова завера №1, 

телефон: 0887331237, номер в Регистър за научната дейност в Република Бълга-

рия – 6187, области на научна дейност: 3.5. Обществени комуникации и инфор-

мационни науки, 4.6. Информатика и компютърни науки, 9.1. Национална сигур-

ност, на научните трудове на кандидатите: 

 д-р Пламен Атанасов Атанасов,  хоноруван преподавател във Факултет по 

журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Кл. Охридски“, 

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

„Иновации и платформи в образованието и квалификацията“ на ИПИО на Во-

енна академия „Г. С. Раковски”,  

представени по конкурса за заемане на академична длъжност „доцент”, за ци-

вилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, про-

фесионално направление 9.1. Национална сигурност или 3. Социални, стопански 

и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки“, за преподаване на учебните дисциплини: „Основи на 

публичните комуникации“, „Технология на публичните комуникации“, „Връзки с 

обществеността при инциденти и кризи“ и „Стратегическо лидерство“ – един. 

 

София/2020 г. 
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Общи положения 

Това становище е написано във основа на Заповед № СИ29-РД03-

246/08.11.2019 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски”, гр. София, 

за обявяване на конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служи-

тел, 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 информа-

ционни науки“. Обявата за конкурса е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 

93/26.11.2019 г. Становището е депозирано в Регистратурата за некласифици-

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

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

При написването на становището в максимална степен са спазени изиск-

ванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България 

(ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния със-

тав в Република България (чл. 53, чл. 54 и чл. 57) и Правилника на Военна акаде-

мия „Г. С. Раковски”. 

Като член на Научното жури съм получил: Заповед № СИ29-РД03-

246/08.11.2019 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски” и два комп-

лекта 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 

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 го-

дини са заемали академична длъжност „асистент“, „главен асистент“, препода-

ватели, включително хонорувани, или членове на научноизследователски екип 

в същото или в друго висше училище или научна организация; (3) представили 

https://rndc.bg/wp-content/uploads/2019/11/%D0%A1%D0%9829-%D0%A0%D0%9403-246.pdf
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са публикуван монографичен труд; (4) отговорят на съответните минимални на-

ционални изисквания и на изискванията по чл. 1а на ППЗРАСРБ; (5) нямат дока-

зано по законоустановения ред плагиатство в научните трудове. 

Кандидатът Пламен Атанасов е работил и продължава да работи в об-

ластта на социалната психология, компютърно опосредстваната комуникация, 

информационното общество, публичната и кризисна комуникация и големи 

бази данни. Работил е 4 години като научен сътрудник - асистент (1997-2000 г.), 

изнасял е лекции и е водил упражнения като докторант във Факултета по журна-

листика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охрид-

ски” (2014-2017 г.) и е хоноруван преподавател във същия факултет през 2019 г. 

В периода от 1997 г. до сега, той се е проявил като млад учен, експерт и препо-

давател, който е доказал, че може да обучава специалисти в областта на социал-

ната психология и публичните комуникации. Главното, което го характеризира е 

разнообразието от дейности които успешно е изпълнявал (изследовател, внед-

рител, преподавател, организатор, популяризатор на науката). 

Кандидатът Сашо Воденичарски над 28 години е работил и продължава да 

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

ставената справка за учебна натовареност той има над 360 часа аудиторна зае-

тост, което съответства на изискванията за заемане на академичната длъжност 

"доцент". В периода от 1992 г. до 2020 г. е доказал, че има отлична педагогическа 

подготовка. Натрупал е много голям опит като лектор, ръководител на упражне-

ния, семинари, учения и тренировки на военнослужещи. В работата си се е до-

казал като авторитетен военен преподавател и експерт, който е подготвил зна-

чителен брой специалисти за нуждите на Въоръжените сили и на системата за 

национална сигурност на Република България. 
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2. Основни научни резултати и приноси 

Приемам описаните от кандидатите приноси така, както подробно са фор-

мулирани от тях съответните справки. Оценявам тяхната новост като получаване 

на нови знания в съществуващи научни области във вид на научно обосновани 

описания, обяснения, интерпретации, доказателства, прогнози, изводи и препо-

ръки, които разкриват нови връзки и зависимости. 

Приносите на кандидата Пламен Атанасов са в три тематични направле-

ния: (1) инциденти и кризи на организационната репутация; (2) психологическо 

влияние в медиите, публичната комуникация и лидерството; (3) сигурност. Те до-

пълват знанията в тези направления с нови обобщения, доказателства, авторски 

модели и методики. 

Приносите  на кандидата Сашо Воденичарски са насочени към военните 

приложения. Те обогатяват военната наука в областта на информационните опе-

рации в условията на хибридна война с нови теоретични и приложни знания, ко-

ито създават научни предпоставки за нови научни изследвания и обучение на 

курсанти, военни специалисти и докторанти. 

3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

В трудовете на участниците в конкурса не  съм  открил  представяне  за  

собствени  на  трудове,  които  изцяло  или частично  са  написани  или  създадени  

от  другиго,  или  използването  на публикувани  от  другиго  научни  резултати,  

без  позоваване  или  цитиране. Не ми е известно да има предявени  претенции  

към тях от  други  автори  за некоректно използване на литературните източници, 

или да са постъпили сигнали  относно  публикациите  на  кандидатите  за  плаги-

атство  от  анонимен или  неанонимен  характер.  Публикациите  в  съавторство  

са  коректно представени. Нямам съвместни публикации с кандидатите. 
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4. Критични бележки за представените трудове 

Към представените от участниците в конкурса трудове могат да бъдат отп-

равени някои критични бележки и препоръки отношение на: формулиране на 

проблемите, точността на анализите и обобщенията, методичното равнище, точ-

ността и пълнотата на резултатите, литературната осведоменост и др. Тези бе-

лежки не влияят на актуалността, значимостта и същността на получените от кан-

дидатите приноси и по никакъв начин не ограничават тяхната приложимост. 

5. Заключение 

Кандидатите отговарят на условията за заемане на конкурсната акаде-

мична длъжност „доцент“, дефинирани в чл. 53 на ППЗРАСРБ и в съответствие с 

резултатите от справките по чл. 54, ал. 1. Това ми дава основание да им дам обща 

положителна оценка. 

В съответствие Чл. 57 на ППЗРАСРБ вземам предвид показателите свър-

зани с учебната и научноизследователската дейност на кандидатите (аудиторни 

и извънаудиторни занятия, нововъведения в методите на преподаване, осигуря-

ване на занимания в практическа среда във и извън Военна академия „Г. С. Ра-

ковски”, работа с военнослужещи и студенти, съвместна работа във научноизс-

ледователски проекти), което ми дава основание да 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 Во-

енна академия „Г. С. Раковски”, 

2. Д-р Пламен Атанасов Атанасов,  хоноруван преподавател във Факултет по 

журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Кл. Охридски“. 

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” да 

бъде избран и да заеме академичната длъжност „доцент”, за цивилен служител, 
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в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информаци-

онни науки“. 

Член на журито: _____________________ 

(подпис) 

 


