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ВОЕННА  АКАДЕМИЯ 

„ Г Е ОР Г И СТ О Й КОВ  Р А КО В С КИ ” 
 
 
 
 

С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е  
 
 
 

От   проф. д-р Величка Иванова Милина, 
  Военна академия "Георги С. Раковски", 
  професионални направления:  
  9.1. Национална сигурност и 3.3. Политически науки 
 
Относно научните трудове, представени за участие в конкурса за заемане 

на академична длъжност „доцент“ в катедра „Политики, стратегии 
и отбранително планиране“ в област на висше образование  
9. Сигурност и отбрана, професионално направление  
9.1. Национална сигурност, за преподаване на учебните 
дисциплини „Военна стратегия”, „Политика и стратегия за 
сигурност и отбрана”, „Структури в сектора за сигурност и 
отбрана”, „Концепции, стратегии и военни аспекти на 
националната сигурност”, обявен в Държавен вестник брой №12 от 
12.02.2021 г. на основание Заповед № ОХ-926/19.11.2018 г. на 
министъра на отбраната на Република България  

 
На кандидата д-р Никола Тодоров Стоянов  
 
Основание за представяне на рецензията – участие в състава на  научно 

жури, определено със заповед на Началника на Военна академия 
„Г. С. Раковски“ № СИ29-РД03-94/ 31.03.2021 г. 
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1. Обща  характеристика  на  научноизследователската,  

научно-приложната и педагогическата дейност на кандидата 

В обявения конкурс за доцент участва един кандидат – д-р Никола 

Стоянов. Подадените документи отговарят на изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България, на Правилника за 

неговото прилагане за заемане на академичната длъжност „доцент”, както 

и на Правилника за развитието на академичния състав във Военна 

академия „Г.С.Раковски“.  

Списъкът на трудовете по специалността, представени за 

рецензиране,  съдържа 17 заглавия, от които 2 монографии и 15 статии, 

студии, доклади. С изключение на 1 публикация, за която има 

разделителен протокол, останалите са разработени самостоятелно от 

кандидата. Една от статиите е публикувана в чужбина. 

Приемам за рецензиране посочените трудове, като оценявам техния 

брой за представителен и достатъчен за участие в конкурс за академичната 

длъжност „доцент“. Изпълнени са минималните национални изисквания по 

чл. 2б, ал. 2 и ал. 3 от ЗРАСРБ, като по критериалната система за научна 

област 9. Сигурност и отбрана кандидатът генерира 450 точки. 

Тематиката на представените публикации е в научна област 9. 

„Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална 

Сигурност“. Тя обхваща актуални и значими проблеми на сигурността 

отнасящи се до съвременната геополитическа парадигма, новите 

несиметрични и информационни войни, модерните методи и практики за 

успешно управление на кризи и конфликти, ефективното функциониране 

на системата за отбрана на страната, мерките за противодействие на 

хибридни атаки. 

В научните публикации, представени за конкурса от д-р Никола 

Стоянов, тези  теми са анализирани по оригинален начин, като убедително 
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е демонстрирано задълбочено познаване на механизмите на кризисните 

процеси в международната сигурност в контекста на доминиращите 

хибридните заплахи. 

Оценяваните трудове са публикувани в специализирани научни 

издания, а като теми и проблеми са част от преподавани във Военна 

академия учебни дисциплини и биха могли да бъдат предложени на 

обучаемите като научна литература по съответните програми.  

Материалите по конкурса показват, че д-р Стоянов е участвал 

системно в национални и международни конференции, както и в 

разработването на национален научноизследователски проект ”Развитие на 

електронни форми на дистанционно обучение в системата на Института за 

перспективни изследвания на отбраната”. 

2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

Представените за рецензиране заглавия отговарят на изискванията и 

стандартите за академични публикации и са написани в специфичен, 

разпознаваем авторски стил. В тях ясно се разграничават подходите, 

методите, анализите и оценките на д-р Стоянов.  

В рамките на моите компетенции и достъпните ми източници не 

установявам плагиатство в представените за участие в конкурса научни 

трудове. Не ми е известно в хода на процедурата да са получавани 

неанонимни и мотивирани писмени сигнали за плагиатство. 

3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на 

кандидата 

През последните 9 години от военната си кариера, д-р Стоянов 

свързва своето професионалното развитие с Военна академия, като заема 

длъжности и изпълнява функции по организация и управление на учебни 

процеси. Последователно той е Старши инструктор във факултет 

„Командно-щабен“ (2012-2014г.), Директор на център „Квалификация, 
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дистанционно обучение и компютърни симулации“ (2014-2018г.), 

Директор на Департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и 

квалификация“ (2018-2021г.). 

Аргументи за теоретичната подготовка на кандидата в сферата на 

сигурността са завършеният през 2007 г. Генерал-щабен курс и защитената 

(2015 г.) докторска степен с тема на дисертационното изследване 

„Усъвършенстване на способностите за сътрудничество между органите за 

управление при извънредни ситуации“ - проблематика, с продължаваща 

актуалност за функционирането на националната и европейската системи 

за сигурност.  

Към тези доказателства за последователност в разширяването и 

задълбочаването на знанията за сигурността, трябва да се добавят и 

достойнствата на опита от участието на д-р Стоянов на командни позиции 

в мисии в Ирак и Афганистан. 

Всичко това – знания плюс опит в сферата на сигурността, 

предпоставя успешно справяне с отговорностите на претендираната 

академична длъжност. 

4. Основни научни резултати и приноси 

Получените изследователски резултати в представените за 

рецензиране научни трудове могат да бъдат структурирани в три основни 

области: трансфериране на съвременното научно знание в българската 

военна наука и образователна система (публикация 4.1); приноси към 

фундамента на съвременната военна наука (в публикации под номера 3, 

4.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.7, 7.12); създаване на нови подходи и методи, както и 

развитие и приложение на вече съществуващи за решаване на проблеми в 

различни области на сигурността (3, 4.1). 

Като най-значими научни и научно-приложни резултати определям: 
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• Анализът и оценката на състоянието на системата за отбрана и 

подготовката на страната за отбрана от гледна точка на тяхната 

пригодност за провеждане на операции в национален и съюзен 

формат. 

• Създаденият модел за управление и взаимодействие при подкрепа от 

страната домакин на оперативни сили с много висока степен на 

готовност (VJTF/NRF). 

• Изградената система от категории и понятия, позволяваща  

концептуализирне на процеса на взаимодействие на елементите на 

системата за сигурност при управление на кризи и регионални 

конфликти. 

• Добавеното знание за същността и механизмите на хибридните 

войни и ненасилствените революции. 

• Идентифицирането и структурирането на най-ефективните мерки за 

противодействие на хибридни атаки. 

  5. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката 

Научната продукция на д-р Никола Стоянов предлага знания за 

международната и националната сигурност по актуални, значими и 

нееднозначно оценявани явления и процеси като предлага и аргументира 

модели и практически препоръки за ефективното им управление. 

Д-р Стоянов има забелязани десет цитирания на негови трудове в 

научни публикации.  

6. Критични бележки за представените трудове 

Нямам сериозни критични бележки, които да повлияват моята 

положителна оценка на оценяваните научни трудове. 

7. Заключение 

 Представената от д-р Никола Стоянов документация и научна 

продукция доказват, че той е убедителният кандидат за академичната 
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длъжност „доцент“ в катедра „Политики, стратегии и отбранително 

планиране“ на Военна академия „Г. С. Раковски”.   

8. Оценка на кандидата 

Давам положителна оценка на резултатите от работата на кандидата 

и гласувам ПОЛОЖИТЕЛНО за избирането на д-р Никола Тодоров 

Стоянов на академичната длъжност „доцент“ във Военна академия „Г. С. 

Раковски“ в научна област 9. „Сигурност и отбрана“, професионално 

направление 9.1. „Национална Сигурност“. 

 

 

                                                                    Подпис: 

май 2021     


