
 
ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

 
 

 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

от доцент доктор Иван Петров Панчев, доцент в катедра „Национална и 
международна сигурност”  на факултет „Национална сигурност и отбрана” 
при Военна академия „Георги Стойков Раковски” гр. София, бул. „Евлоги 

и Христо Георгиеви” № 82, дом. тел. 9787882, GSM 0898788135 

 

Относно научните трудове, представени за участие в конкурса за 

заемане на академична длъжност „доцент“ за цивилен служител 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 бр.12/12.02.2021 г. на 

основание Заповед на Началника на Военна академия „Г.С.Раковски“ № № 

СИ29-РД03-31/01.02.2021 г. на кандидата д-р Никола Тодоров Стоянов  

асистент в катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране”“ на 

факултет „Национална сигурност и отбрана“, Военна академия „Г. С. 

Раковски“. 

 

Основание за представяне на рецензията – участие в състава на  

научното жури определено със заповед на Началника на Военна академия 

„Г.С.Раковски“ № СИ29-РД03-94/ 31.03.2021 г.   

 

София  2021 
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1. Кои трудове от представените от кандидата се приемат за 

оценка от рецензента: 
В обявения конкурс за доцент участва един кандидат – д-р Никола 

Тодоров 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 с научните трудове, публикации и учебни пособия, 

представени от кандидата ас. д-р Никола Тодоров Стоянов съдържа общо 16 

заглавия (без тези предоставени при защита на дисертационния труд за 

получаване на образователна и научна степен „доктор”). Предоставените 

заглавия са разпределени както следва:  

• 2 (две) монографии с общ обем от 474 страници ;  

• 9 (девет) статии, публикувана в издания с научно рецензиране с общ 

обем от 85 страници;  

• 5 (пет) доклада  в  списания с научно рецензиране с общ обем от 43 

страници;  

Не се рецензират публикации, предоставени при защита на 

дисертационния труд за получаване на образователна и научна степен 

„доктор”. Количеството на публикациите приемам като напълно достатъчно за 

конкурс за научна длъжност “доцент”. Предоставената от кандидата в конкурса 

научна продукция отговаря на изискванията на оценъчната система на 

показателите за заемане на академична длъжност „доцент“ по дейности и 

показатели в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, 

професионално направление 9.1. „Национална сигурност“. Приемам 

посочените за рецензиране трудове, тъй като съответстват на предметната 

област на обявения конкурс.  

2. Обща  характеристика  на  научноизследователската,  научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата 
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Тематиката на представените публикации е в област на висшето 

образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. 

„Национална Сигурност“. Тя обхваща значими теоретични и приложни 

проблеми на националната и международната сигурност отнасящи се до  

трансформацията на международната система за сигурност и съпътстващите я 

рискове и заплахи за сигурността на Европа, същността и характеристиките на 

съвременните войни със акцент върху хибридните, несиметричните и 

информационните войни.  

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

Тодоров Стоянов  задълбочено са изследвани теоретичните и приложните 

проблеми на  хибридната война в контекста на глобалната геополитическа 

трансформация,  ненасилствените революции като елемент на хибридната 

война, противодействието на хибридните атаки, управленските въздействия 

върху хибридните заплахи и факторите за успеха в хибридната война. 

Значително място  в публикациите на д-р Никола Стоянов е отделено 

на изследването на ефектите на тероризма,  масовата миграция като  стратегия 

за завладяване на територии  и заплахите за международната  сигурност  от 

Ислямската държава. 

Д-р Никола Стоянов  демонстрира сериозни и задълбочени  познания 

на теорията и функционирането на международната и националната сигурност. 

Оценяваните трудове са публикувани в специализирани научни 

издания и могат да намерят място в редица учебни дисциплини от 

магистърските специалности във Военна академия. 

Д-р Никола Тодоров Стоянов редовно участва в национални и 

международни конференции.  

3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство.  

В процеса на подготовката на рецензията не са получени неанонимни 

и мотивирани писмени сигнали за установено плагиатство  в публикациите на 

кандидата по конкурса. 

4. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата 
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Своята преподавателска практика във ВА „Г. С. Раковски” д-р Стоянов 

започва през 2012 година като старши инструктор във факултет „Командно-

щабен“ на ВА  “Г. С. Раковски” – София. Същият притежава богат опит при 

провеждането на КЩУ, щабни тренировки и практически занятия със 

слушателите и специализантите. Като ръководител на Департамент 

„Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ д-р Стоянов 

придобива значителен преподавателски опит като лектор и ръководител на 

дискусии, семинари и практически занятия в курсовете за длъжностна и целева 

квалификация, както и при подготовката на офицери участващи в мисии зад 

граница по теми като „Командване и управление“, „Функционални задължения 

на щабните офицери“, „Стандартни оперативни процедури“, „Културни 

особености на страните домакини“ и „Поуки от практиката“. 

През 2015 г.  той защитава дисертация на тема „Усъвършенстване на 

способностите за сътрудничество между органите за управление при 

извънредни ситуации”. Д-р Стоянов усъвършенства своята преподавателска 

дейност, като хоноруван преподавател по дисциплините „Гражданско-военно 

сътрудничество“, „Хибридни войни“  и „Информационни и хибридни войни“  

в Югозападен университет „Неофит Рилски“  и Университета по 

библиотекознание и информационни технологии. 

5. Основни научни резултати и приноси 

Предложените за рецензиране трудове представят д-р Никола 

Тодоров Стоянов като последователен изследовател на състоянието и 

проблемите на сигурността и отбраната. Оригиналните научни резултати и 

приноси в представените от автора трудове са свързани с развитие на 

съществуващите и генериране на нови знания основно в професионално 

направление 9.1. „Национална сигурност”, което позволява да бъдат обобщени 

в рамките на следните групи: 

Първата група приноси са свързани с формулирането на нови знания 

във военната наука. Като такива могат за бъдат определени изследванията и 

резултатите за  същността и съдържанието на интелигентната сила, като е 
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комбинация от твърда и мека сила, използвана като стратегия в 

международните взаимоотношения (3), същността и характеристиките на 

хибридните, несиметричните и информационните войни (3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.7), 

както и стратегията за завладяване на територии или за дестабилизиране на 

държави чрез  масова миграция (7.12.). 

Втората група приноси са свързани с обогатяване на теорията за 

подготовка на страната домакин на стратегическо ниво за приемане на 

оперативни сили с много висока степен на готовност (4) и теорията за 

определяне на модела на цветните революции (3). 

Третата група приноси са свързани с създаване на  класификация на 

етапите при  провеждане на цветни революции (3), модел за управление и 

взаимодействие при подкрепа от страната домакин  на оперативни сили с много 

висока степен на готовност (VJTF/NRF) и  структура на военизирани сили за 

териториална отбрана в национален формат, извън чл. 5 от Вашингтонския 

договор (4).  Систематизирани са доказателства за фундаменталната роля на 

неправителствените организации за моделиране и финансиране на цветните 

революции и е предложен е научно обоснован подход за определяне на мерки 

за противодействие на хибридни заплахи. (3).  

Научните и научно-приложните приноси на д-р Стоянов намират 

приложение при управление и взаимодействие на елементите на системата за 

сигурност при кризи и регионални конфликти. 

6. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката. 

Обосновано може да бъде направена оценка, че посочените приноси 

са значими, добавят нови знания във военната наука. Те представляват 

теоретични обобщения и решения на съществено важни за националната 

сигурност на страната научни и приложни проблеми, като допълват и 

конкретизират различни аспекти на организацията и управлението на 

сигурността и отбраната. Същите могат  успешно да се използват от 

специалистите от сектора за сигурност, и в учебния процес и в научно-

изследователската дейност на всички висши училища, които провеждат 
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обучение в професионално направление „Национална сигурност”. 

Постигнатите изследователски резултати намират адекватно и ефективно 

приложение в  учебния процес при обучението на студентите от магистърските 

и бакалавърските специалности на факултет „Национална сигурност и 

отбрана“. 

Д-р Стоянов има 10 цитирания на негови монографии, статии и 

доклади от конференции в  колективни томове с научно рецензиране. 

7. Оценка в каква степен приносите са дело на кандидата 

Списъкът на трудовете  по специалността са съпроводени с 

необходимите документи, като 15 от предоставените за рецензиране 

публикации са дело на  кандидата, а 1 публикация в съавторство,  за която е 

приложен надлежно съставен разделителен протокол.   

 Всичко това ми дава основания да приема, че представените по 

конкурса научни разработки и приносите, съдържащи се в тях са лично дело на 

Д-р Стоянов  

8. Критични бележки за представените трудове  

Нямам сериозни критични бележки към представените научни 

трудове. Бих препоръчал на кандидата да разнообрази формата на своята 

продукция като създаде учебници и учебни помагала по водените от него 

дисциплини, да предаде натрупания богат  теоретичен и практически опит в 

бъдещата си работа посредством ръководството на дипломанти и докторанти 

и да продължи да търси по-широко международно признание на своите 

разработки, чрез публикации в чужбина и на международни форуми. 

9. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът 

смята, че следва да вземе отношение. 

Познавам Д-р Стоянов от 2012 година като старши инструктор във 

факултет „Командно-щабен“ на ВА  “Г. С. Раковски” – София и ръководител 

на Департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и 

квалификация“. Същият притежава висока професионална компетентност, 
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колегиалност и принципност. В работата си той се отличава с непрекъснат 

стремеж за развитие и прецизност при изпълнение на поставените задачи.  

10. Заключение  

Характерът и съдържанието на предложените от кандидата в 

конкурса публикации съответстват на изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав, Правилника за неговото приложение и нормативната база 

на ВА „Г. С. Раковски” за научна продукция с резултати и приложимост в 

учебния процес за заемане на академичната длъжност „доцент”.  

При минимален брой от 400 точки за заемане на академична 

длъжност „доцент“ по критериалната система за изпълнение на минималните 

национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и ал. 3 от Закона за развитие на 

академичния състав, той генерира 450 точки. 

11. Оценка на кандидата  

Давам своята положителна оценка за научните трудове на д-р Никола 

Тодоров Стоянов участник в конкурса за щатно осигурена длъжност за 

цивилен служител „доцент” в „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”  

Предлагам на членовете на Научното жури по конкурса д-р Никола 

Тодоров Стоянов да бъде избран и предложен да заеме академичната длъжност 

„доцент” във ВА „Г. С. Раковски“  

 

11.05.2021 г.        Рецензент: доцент д-р.............. (Иван Панчев) 
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