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СТАНОВИЩЕ 
 

 

от полковник доцент д-р инж. Нелко Петров Ненов 

заместник-декан на факултет „Национална сигурност и отбрана“ във 

Военна академия „Георги Стойков Раковски“ 

 

на дисертационния труд на майор инж. Дочо Маринов Николов 

на тема „Топографското осигуряване на Българската армия за 

периода 1878 - 1945 година“, 

 

представен за придобиване на образователна и научна степен 

„доктор“ в област на висше образование 2. Хуманитерни науки, 

Професионално направление 2.2. История и археология, по докторска 

програма „Военна и военнополитическа история“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Актуалност и значимост на разработвания научен проблем  

Анализът на войните и военните конфликти през последните около 

150 години ясно показва тясната връзка между развитието на военното дело 

и развитието на картографията за военни цели. В рамките на военната наука 

топографското осигуряване еволюира от първично изготвяне на карти, до 

важен, съществен вид бойно осигуряване във всяка една военна операция 

или кампания. Този вид осигуряване се превръща в сложна и динамична 

съвкупност от дейности и мероприятия, изпълнявани от специализирана 

военна структура, пряко свързана с осигуряване българската армия с 

различни карти, картографски и геодезически данни и материали. 

Историческото развитие и организация на топографското осигуряване 

досега не са проучвани цялостно и систематично в българската военна 

историография, поради редица причини като: специфичната необходимост 

от познания по топография, картография, геодезия и полиграфия от 

изследователите, малкото налични и публично достъпни исторически 

извори и материали; засекретеност на данните и резултатите от 

топографските и геодезически дейности, особено след 1945 г. и други 

фактори. Все още не е проучен архивът на Военно-географска служба 

(Геодезически и картографски фонд на ВГС), който се поддържа, описва, 

съхранява и проучва към момента единствено от автора на предложения 

дисертационен труд. Ето защо тематиката на предложения дисертационен 

труд е изключително актуална и навременна. 

Темата на разработения дисертационен труд съответства напълно с 

основното съдържание на разработката.  

Материалът в дисертационния труд съдържа редица нови, неизвестни 

и малко известни данни и анализи на историческото развитие на 

топографското осигуряване на българската армия за периода от 1878 до 1945 

година 

 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд.  

 В резултат на задълбоченото изследване, използването на правилни и 

адекватни методи на научно изследване и точно формулиране на обекта и 

предмета на дисертационния труд, дисертантът изпълни успешно 

поставените му научноизследователски задачи.   

Като основни научни приноси и новости в предложената дисертация 

определям дефинирането и развитието на терминологичен апарат, подробно 

извеждане и анализиране на различни закономерности при топографското 

осигуряване, неговата взаимовръзка с топографската служба и българската 

армия, както и с обосноваване на необходимостта и значението за 

българската армия на този вид осигуряване, както в миналото, така и в 

настоящия исторически момент. 



На базата на новооткрити и непубликувани архивни документи и 

извори се разкрива пълното съдържание на същността и конкретните 

дейности на топографското осигуряване на българската армия през 

разглеждания исторически период – нещо, което липсваше като научен труд 

досега. 

Допълнени и коригирани са данните за известни исторически събития, 

свързани с историята на Военно-географската служба, като са представени 

в нова светлина и по различен начин.  

Научните и научно-приложните приноси в дисертационния труд 

определям като заслуга изцяло на автора.  

В предложените публикации по темата на дисертацията ясно 

проличава високото ниво на подготовка, задълбоченост и неговата 

собствена позиция по изнесените резултати от научното изследване. 

 

3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство.  

На база моята експертна оценка, след внимателния прочит на 

дисертационния труд и публикациите по него определям, че всички 

изнесени научни резултати са лично дело и няма плагиатство от страна на 

дисертанта.  

 

4. Критични бележки.  

Като научен ръководител на докторанта в хода на неговото обучение 

и разработката на дисертационен труд имах възможността да изразя своите 

критични бележки и препоръки, които той своевременно и адекватно 

възприе и въведе необходимите корекции в своята работа. Той се съобрази 

и с всички забележки, които получи по време на предварителното 

обсъждане на дисертационния труд на разширения съвет на първичното 

обучаващо звено. В резултат на това смятам, че разработеният 

дисертационен труд придоби окончателен и завършен вид на едно 

стойностно научно изследване. 

 

5. Заключение.  

На основание на цялостната оценка на разработения дисертационен 

труд, автореферат и приложените публикации по темата на дисертацията, 

считам че кандидатът отговаря напълно на изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав, Правилника за неговото прилагане и 

Правилника за развитие на академичния състав във Военна академия 

„Георги Стойков Раковски“ за присъждане на образователна и научна 

степен „доктор“. 

 

 

 

 



6. Оценка на дисертационния труд.  

На основание казаното по-горе давам положителна оценка и 

препоръчвам на уважаемите членове на научното жури да гласуват 

положително за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на 

майор инж. Дочо Маринов Николов в област на висше образование 2. 

Хуманитерни науки, Професионално направление 2.2. История и 

археология, по докторска програма „Военна и военнополитическа история“. 

 

 

Дата: 07.08.2020 г.   полк. доц. д-р: П  /НЕНОВ/ 

 


