
Р Е З Ю М Е 

на научните трудове на д-р Никола Тодоров Стоянов, 

за участие в конкурс за академичната длъжност длъжност „доцент“ в област на 

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

Национална сигурност, за цивилен служител в катедра „Политики, стратегии и 

отбранително планиране” на факултет „Национална сигурност и отбрана” 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”, 

публикувани след защитата на докторската дисертация 

 

 

1. Описание  

Представени са в резюме 10 публикации, от които 2 монографии (2016 г.), 5 

доклада и 9 статии (от 2013 до 2021 г.).  

Научните трудове се разделят в следните категории: 

1.1. Монографии:  

1.1.1 Стоянов, Н. Хибридни войни и ненасилствени революции. София,   Военно 

издателство, 190 стр., Второ допълнено издание ISBN 978-619-7478-62-4. Монографията 

е посветена на един много актуален  проблем за нашето съвремие – провеждане на 

режисирани от чужди държави революции в контекста на една по-мащабна хибридна 

война. Разбирането на същността и механизмите за осъществяване на т.нар. 

ненасилствени революции допринася за създаване на адекватни способности за 

ефективно противодействие. Съдържанието е представено кратко с цел възприемане на 

описаната идея и необходимостта от нейното реализиране. 

 Първата глава „Хибридната война в контекста на глобалната геополитическа 

трансформация” изследва глобалните геополитически промени с ясно изразена 

тенденция за преобразуване на еднополюсната система за международна сигурност в 

многополюсна. Основната теза, която се развива е, че предизвиканите революции са 

средство за създаване на сътресения по периферията на зараждащите се нови 

геополитически центрове на силата, които се явяват конкуренция на световния хегемон 

САЩ и застрашават съществуването на еднополюсния модел. Разкрити са същността и 

съдържанието на „управляемия хаос“ и на „меката сила“ като инструменти за 

политическо влияние в целевите страни. Не на последно място е изследвана 

интелигентната сила, която е комбинация от твърда и мека сила, използвана като 

стратегия в международните взаимоотношения. 

Втората глава „Стратегия за ненасилствена смяна на политически режими” 

изследва технологията за организиране и провеждане на т.нар. „ненасилствени 

революции“. Направен е анализ на целевите групи, върху които се въздейства при 

революционна смяна на политически режими. Разкрити са идейните основи на 

сепаратизма и факторите, способстващи нарастването на сепаратистките тенденции и е 

ролята на неправителствените организации в провеждането на ненасилствени 

революции. Най-накрая, но не на последно място са изследвани характеристиките на 

информационната война и войната като етап на режисирани революции и е представен 

модел за тяхното провеждане.  

Третата глава „Ненасилствената революция като компонент на хибридната война” 

изследва неконвенционалната война, разглеждана като завършващ етап на хибридната 



война. Направен е анализ на двете най-актуални войни през последните години – в 

Украйна и Сирия, като ярък пример за успешна хибридна война.  

Четвъртата глава „Мерки срещу режисираните революции в контекста на 

хибридната война” акцентира върху ролята на държавното ръководство за провеждане 

на различни политики, насочени към неутрализиране на режисирани революции. 

Предлагат се комплекс от мерки – политически, икономически, информационно 

противодействие, разузнаване и контраразузнаване, контрол на неправителствените 

организации, работа с подрастващите за противодействие на хибридните войни.  

Монографичният труд не е утвърден доктринален документ, но допълва много 

ограничената понастоящем литература по въпросите за хибридната война. Той може да 

се използва от преподаватели, слушатели и студенти като помагало в учебния процес. 

1.1.1. Стоянов, Н., Гоцев, Г. Диалектика на сигурността и отбраната. София, 

Издателство на ВА „Г.С.Раковски“, 2016, 265 с. 

Монографията представя един от актуалните за националната сигурност проблеми 

– развитието на сигурността и отбраната и тяхната взаимосвързаност като 

основополагаща парадигма за ефективно управление на кризи и конфликти. Защитена е 

тезата, че с прилагането на нестандартни, иновативни, смели и навременни политики, 

концепции, стратегии и  решения може да се изграждат и развиват способности за 

справяне с кризи и конфликти, като резултат от провеждането на съвременните 

несиметрични и информационни войни и сложни извънредни ситуации, предизвикани 

от природни бедствия или човешка намеса.  

В първа глава „Среда на сигурност“ са изследвани глобалните процеси и 

тенденции в началото на XXI век, свързани с трансформация на международната 

система за сигурност и съпътстващите я рискове и заплахи за сигурността на Европа и 

България. Също така са анализирани новото позициониране на Европа спрямо останалия 

свят и възможностите за сътрудничество в сигурността и отбраната на България с 

останалите балкански страни в контекста на създалите се нови геополитически 

реалности. 

Във втора глава „Основи на сигурността” са разкрити същността и съдържанието 

на понятието сигурност. Анализирана е сигурността като социална система. Не на 

последно място са разгледани възможностите за създаване на модел на взаимодействие 

между държавните органи, гарантиращи сигурността на страната.  

В трета глава „Основи на отбраната на страната” са анализирани същността и 

характеристиките на съвременните войни като  акцента пада върху хибридните, 

несиметричните и информационните войни. Изследвано е състоянието на системата за 

отбрана на страната и подготовката на страната за отбрана от гледна точка на тяхната 

пригодност за провеждане на операции в национален и съюзен формат. 

В четвърта глава „Българският модел за сигурност и отбрана в контекста на 

съюзните системи за сигурност“ изследвани са способностите на България за 

осъществяване на взаимодействие между националната и съюзните системи за 

сигурност при съвместни операции в контекста на членството на България в ЕС и НАТО. 

Представени са модели за взаимодействие при управление на кризи със страните членки 

на ЕС в рамките на общата политика за сигурност и отбрана и при приемане на сили за 

отговор на НАТО за операции по чл. 5 от Вашингтонския договор. Тази глава е и с 

практическа насоченост. Посочени са стъпките за създаване на национална гвардия като 

структура за разрешаване на кризи и конфликти извън чл. 5 от Вашингтонския договор. 

 

Представената концепция е интегрална част от политиката и усилията на 

държавното ръководството за прилагане на модерни методи и практики за ефективно 



управление на кризи и конфликти. Тя представлява визия за усъвършенстване на 

съществуващите модели за управление на кризи. В монографията изследователският 

интерес е съсредоточен върху ползата от създаването на национална гвардия за 

противодействие на съвременните рискове и заплахи за националната сигурност. 

Текстът е предназначен за работещите във военните организации. 

 

1.2. Доклади 

  

1.2.1  Стоянов, Н., „Ислямска държава“ в Ирак и Леванта – заплаха за националната 

сигурност на България и сигурността на ЕС. // Сборник научни трудове от Научна сесия 

на Национален военен университет „В. Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, 

Шумен, 2014, ISSN 1314-1953, с.290 – 299.  

Докладът съдържа информация за произхода и създаването на терористичната 

организация, наречена „Ислямска държава“, за нейната идеология и начините на 

финансирането ѝ. Анализирани са факти, свързани с възможността за нейното 

проникване на територията на България и свързаните с това рискове и заплахи за 

националната сигурност.  

1.2.2 Стоянов, Н., Участието на Русия във войната в Сирия.// Годишна конференция 

на факултет НСО, София, 2016. 

 В доклада са анализирани причините за включването на Русия във войната и е 

представена ретроспекция на бойните действия от нейното начало до края на януари 2016 

г. Направени са подробни изводи от анализа на руското участие във войната. 

1.2.3 Стоянов, Н., Управленски въздействия върху хибридните заплахи.// 

Международно научно електронно списание „Наука и технологии”, Volume VI, N 8, 

Education,  2016, ISSN 1314 – 4111, с. 82 – 89. 

 В доклада са представени някои от най-важните мерки за противодействие на 

хибридни атаки, провеждани като част от меката сила. Това са противодействие на 

информационни кампании, работа с младите хора, противодействие  на  сепаратизма,  

разузнаване  и  контраразузнаване,  контрол  на неправителствените организации и 

работа с подрастващите.  

1.2.4 Стоянов, Н., Вредните ефекти на тероризма. В доклада са анализиране 

причините за съвременния тероризъм, с всички проитичащи от това последствия за 

гражданите. Разгледани са въпросите за нарастващия брой на терористичните актове, 

понякога водещи до постоянен тормоз над гражданите. Това прави днешния тероризъм 

толкова интересен и актуален. Все по-голямата  нетърпимост между различните 

етнически и религиозни групи, етнонационалния и сепаратисткия екстремизъм, както и 

въоръжените конфликти в Близкия изток и Централна Азия доведоха до глобална 

ескалация на тероризма. Глобализацията на съвременните терористични инциденти, 

основаваща се на задълбочаване на връзките и координацията между терористични 

организации със същата концептуална форма, е една от най-ярките му тенденции. 

1.2.5 Стоянов, Н., Щастието като функция на социално значимите фактори свобода 

на словото, корупцията и сигурността.// International Scientific Conference 2020, 

Collection of papers, Shumen, Bulgaria, 2020, ISSN 2367-7902. Щастието е философска 

категория и върховно благо. Стремежът към щастие е основно човешко право. Това е 

един от възможните и може би най-разумните отговори на вечен въпрос за смисъла на 

човешкото съществуване. Проучването разглежда не индивидуалното, а националното 

щастие като функция на факторите свобода на словото, корупция и сигурност. Открити 

са средна и силна корелация между тези фактори и променливата щастие. 

 

 



1.3. Статии 

 1.3.1 Стоянов, Н., Inter–organizational Collaborative Capacity of Public Sector 

Institutions’Control Entities in Emergency Situations.// Journal of  Defense Resources 

Management, vol.6 Issue 2(11), Brasov - Romania, 2015, pp 45-50.  

 В статията е разработен и представен методът  „Площно измерване на 

цялостното представяне“, измерващ капацитета за сътрудничество на три организации – 

органите за управление на МО, органите за управление на МВР и Българският червен 

кръст при управление на извънредни ситуации. Ценното на метода е, че се премахва 

негативното влияние на факторите с големи стойности, които компенсират факторите с 

по-малки стойности при показател средно аритметично. Методът може да се използва за 

измерване на фактори от различни области, като оценяване на вариантите за действие 

при оперативно планиране, например. 

 1.3.2. Стоянов, Н., Влияние на триизмерното принтиране върху характера на 

войната и провеждането на операциите.// Военен журнал, кн.2, София, 2015, ISSN 0861 – 

7392, с. 80 - 88. 

Статията е отражение на разбирането, че триизмерното принтиране като 

иновативна технология след навлизане във военното производство неминуемо ще 

доведе до промяната на характера на войната. Развита е тезата, че внедряването на тази 

технология ще постигне глобален ефект за производствено-търговските отношения, 

който ще преобрази изцяло логистиката в световен мащаб. Анализирани са 

възможностите за внедряване на триизмерното принтиране в армията и ефектите от него 

при провеждането на операциите. 

      1.3.3. Стоянов, Н., Съвременно състояние на способностите за сътрудничество 

на органите за управление при извънредни ситуации.// Военен журнал, кн.3, София, 2015, 

ISSN 0861 – 7392, с. 94 – 105. 

В тази статия се анализират факторите, оказващи влияние на сътрудничеството, 

които се асоциират с организационните области на Гълбрайт за ефективната 

организация. Изследването е фокусирано върху способността на организациите и 

техните ръководители да си сътрудничат при извънредни ситуации. Използвани са 

голям обем от статистически данни със съответния инструментариум за статистически 

анализ. Въз основа на получените резултати са направени съответните интерпретации за 

всеки отделен фактор. 

     1.3.4.  Стоянов, Н., Фактори за успеха в хибридната война.// Военен журнал, 

кн.2, София, 2016, ISSN 0861 – 7392. 

В статията е направен анализ на хибридната война, която проведе Русия в 

Украйна. Изхождайки от това са разкрити най-важните моменти от хибридната 

операция, като са подчертани основните слабости на украинското правителство и 

неговите сили за сигурност. Отделено е голямо внимание на нововъведенията в руската 

стратегия и тактика. Определени са основните фактори, които оказват съществено 

влияние върху крайния изход на войната. На основата на резултатите от анализа са 

направени редица изводи. 

1.3.5 Хибридната война в контекста на глобалната геополитическа 

трансформация, част I// Сп. Правен преглед, София, ISSN 2534-9449, март 2017, с. 46-

60. В статията е направен анализ на глобалната трансформация от еднополюсен към 

многополюсен свят, с всички произтичащи от това последствия, включително и 

избухването на „цветни революции“. Светоевният хегемон иска да запази статуквото, а 



новите глобални играчи във възход правят всичко възможно да му оспорят 

господстващата позиция в света. Цветните революции, като компонент на хибридната 

война се разглеждат като стратегия за създаване на сътресения по периферията на 

претендентите за многополюсен свят, като целта е те да бъдат възпрени или да бъде 

забавен процеса на трансформация. Статията дава отговорът на въпроса за причините за 

цветните революции, станали през последните години. 

1.3.6  Светът на притежателите.// Сп.Правен преглед, София, ISSN 2534-9449, 

октомври 2017, с. 64-68. Статията е философска и разглежда проблемни въпроси на 

съществуващата обществено-икономическа система. Светът се намира на прага на 

безпрецедентна трансформация на цялата система за производство, услуги и живот, т.е. 

създаване на киберфизични системи, наречена четвърта индустриална революция. 

Човечеството има шанса новата система да се превърне в системата на всеобщото 

благоденствие. Трансформацията е революционна, защото се променя парадигмата на 

производство от централизирано към децентрализирано и от масово към „индивидуално 

поръчано“. В стремежа си хората с притежателен характер, така както ги е описал Ерих 

Фром да постигнат максимална печлба от продажба на високотехнологични машини 

сами ще дадат в ръцете на хората средства за универсално производство, което ще 

промени цялата концепция за социално-икономически отношения. Като следствие на 

това ще се промени и международната система за сигурност. 

1.3.7 Хибридната война в контекста на глобалната геополитическа 

трансформация, част II// Правен преглед, София, ISSN 2534-9449, януари 2018, с. 32-45. 

В статията се разглежда стратегията на „управляемия хаос“, който в много голяма степен 

кореспондира с цветните революции, станали на различни места по света и най-вече 

тези, известни с  името „Арабска пролет“. Старото стратегическо мислене не е 

подходящо за разкриване същността на нелинейните конфликти. Поради тази причина 

се налага промяна на схващанията относно използването на стратегията за справяне със 

сложната ситуация, създала се през последните години в международните отношения. 

Възможното решаване на проблемите дава теорията на управляемия хаос. Замисълът 

при цветните революции е да се създаде обстановка на управляем хаос, с благоприятен 

резултат на страната агресор, вдъхновител и организатор на тези събития. Управляемият 

хаос е част от меката сила за постигане на геополитически, икономически и финансови 

цели. Под въздействие на вълната на управляемия хаос се сменят политически системи 

и елити, разрушават се държавни структури и традиционни системи и механизми за 

отбрана. Управляемият хаос обхваща все по-голяма територия след извършените 

революции, като се уеднаквяват цели структури на традиционното общество, 

разрушават се обществените връзки и взаимоотношения, превръщайки обществото в 

набор от отделни индивиди, лишени от защитата на държавните институции и местните 

общини от външно деструктивно въздействие.Дадено е едно от определенията за 

хибридна война, това на първия учен, който пише по проблема. Акцентирано е и върху 

същността на меката сила. 

1.3.8 Масовата миграция - стратегия за завладяване на територии.// Сп. Правен 

преглед, София, ISSN 2534-9449, февруари-декември 2018, с.32-36. В статията е 

направен анализ на факторите, които пораждат мигрантския поток към Европа. Липсата 

на достатъчен административен капацитет и производствени отношения, изградени по 

съвременните световни стандарти, много различни от техния бит и култура, е сериозна 

пречка за ефективността на икономиките на страните, от които тръгват мигрантите. 

Отделено е сериозно внимание на субективни фактори като катализатори на 

миграционния процес. Все повече започва да се прокрадва мисълта, че един масиран и 



добре насочен мигрантски поток може да бъде ефективна стратегия за решаване на 

геополитически задачи. Разгледани са два сценария за целите на управляем мигрантски 

натиск към Европа, които колкото са отделни, толкова са и свързани. Първият сценарий 

се отнася до дестабилизирането на ЕС, а вторият да бъде изтласкано европейското 

население на запад и по-малка част от него на изток. Гениалността на стратегията за 

контролирания мигрантски поток се състои в нейната коварност. Зад прикритието на 

благородни намерения да се помогне на хора, изпаднали в тежка хуманитарна криза се 

отварят широко вратите за нахлуване на икономически мигранти в целевата страна (в 

случая в цяла общност от държави) с намерението да се дестабилизира ЕС. Формално не 

е извършена агресия с въоръжено нападение, която да възмути световната общественост 

и да предизвика вълна от протести. Катаклизмите, до които неминуемо ще се стигне ще 

въвлекат всички граждани, включително и мигрантите, въпреки да си мислят, че са 

дошли с друга мисия. 

1.3.9 Многовекторната политика на Китай.// Военен журнал, кн.1, София, 2021, 

ISSN 0861-7392, (дадена за печат). : Статията разглежда възхода на Китай в контекста 

на трансформацията на еднополюсния модел на междунатодна сигурност в 

многополюсен.Глобализацията на света принуди Китай да излезе от изолационизма, в 

който сам се беше вкарал преди стотици години. Променената роля на Поднебесната 

империя в света накара китайскиата върхушка да преосмисли остарелите стериотипи на 

мислене и да конвертира концепцията от „ненамеса в други държави“ към „защита на 

правата и интересите на Китай“, с акцент върху необходимостта от  разширяване на 

присъствието на китайската армия в различни точки на света. 

 

София,   __.03.2021 г.                  _____________ (Стоянов) 


