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ВОЕННА АКАДЕМИЯ  

„ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

от проф. д-р Евгени Петров Манев Ръководител на Катедра 

„Национална сигурност“ във Факултет „Информационни науки“, 

„Университет по библиотекознание и информационни технологии“, 

Цариградско шосе 119, гр. София, моб. тел. 0882 450 802, на научните 

трудове, представени по конкурса за заемане на академичната 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” (учебните планове 

на специалностите от професионално направление „Национална сигурност” 

за ОКС „магистър”) и „Система за отбрана на страната” (ОКС „бакалавър”) 

с осигурен годишен хорариум от 350 учебни часа, обявен със заповед на 

Министъра на отбраната на Република България № ОХ-026/19.11.2018 г. 

относно условията и реда за назначаване на длъжности от научно-

преподавателския състав и решение на Академичния съвет на Военна 

академия „Г. С. Раковски”, отразено в протокол № 1/28.01.2021 г., обявен в 

„Държавен вестник” бр. 12/12.02.2021 г., стр. 235, на кандидата о.р. полк. 

д-р Никола Тодоров Стоянов, заемал високи отговорни длъжности в 

Българската Армия, Въоръжените сили на Република България и ВА „Г. С. 

Раковски“ до 2021 г.  
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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Тази рецензия е изготвена във основа на Заповед № СИ29-РД03-

94/31.03.2021 г., на Началника на ВА „Г. С. Раковски“, гр. София, за 

определяне на научно жури, за провеждане на обявения конкурс за заемане 

на академична длъжност „доцент”, в област на висшето образование „9. 

Сигурност и отбрана“, в 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” (учебните планове на специалностите от професионално 

направление „Национална сигурност” за ОКС „магистър”) и „Система за 

отбрана на страната” (ОКС „бакалавър”) с осигурен годишен хорариум от 

350 учебни часа, обявен със заповед на Министъра на отбраната на 

Република България № ОХ-026/19.11.2018 г., относно условията и реда за 

назначаване на длъжности от научно-преподавателския състав и решение на 

Академичния съвет на Военна академия „Г. С. Раковски”, отразено в 

протокол № 1/28.01.2021 г., обявен в „Държавен вестник” бр. 12/12.02.2021 

г., стр. 235, на кандидата д-р Никола Тодоров Стоянов, заемал високи 

отговорни длъжности в Българската Армия, Въоръжените сили на 

Република България и ВА „Г. С. Раковски“ до 1921 г., както и в съответствие 

с взетото решение на първото заседание на назначеното научно жури, 

проведено на 20.04.2021 г. Като член на Научното жури съм получил 

Заповед № СИ29-РД03-94/31.03.2021 г. на Началника на Военна академия 

„Г. С. Раковски” и на електронен носител документите на участника в 

конкурса. Рецензията е депозирана в Деловодството на ВА „Г. С. Раковски“ 

на хартиен и електронен носител, преди изтичането на тримесечния срок, 

определен в чл. 32 (1) от „Правилник за прилагане на Закона за развитие на 
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академичния състав на Република България“ (ППЗРАСРБ). При 

написването на рецензията в максимална степен са спазени изискванията на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), 

ППЗРАСРБ (чл. 53, чл. 54 и чл. 57) и „Правилни за развитие на академичния 

състав във Военна академия „Г. С. Раковски“. 

1. КОИ ТРУДОВЕ ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ КАНДИДАТА 

СЕ ПРИЕМАТ ЗА ОЦЕНКА ОТ РЕЦЕНЗЕНТА? 

Списъкът на трудовете, които кандидатът е представил за 

рецензиране, съдържа общо 22 публикации (виж таблицата по-долу), с общ 

обем 916 страници. От тях за рецензиране е представил 17, в т.ч. две 

монографии – едната е хабилитационен труд, 15 статии и доклади, с общ 

обем 615 стр. Тези трудове не са използвани от кандидата в процедурата за 

присъждане на образователна и научна степен “доктор”. 

№ 

по 

ред 

Вид публикация 

Брой публикации 
Обем 

(страници) 

Общо 
За 

рецензиране 
Общо 

За 

рецензиране 

I. 

Дисертация, автореферат, 

трудове за присъждане на 

научна степен 

2 0 248 0 

II. 

Трудове по 

номенклатурната 

специалност 

    

2.1. 
Научноизследователски 

трудове 
    

2.1.1. Монографии 2 2 487 487 

2.1.2. 
Студии, статии и доклади 

публикувани у нас 
17 14 175 122 

2.1.3. 
Студии, статии и доклади 

публикувани в чужбина 
1 1 6 6 

2.2. 

Учебници, учебни 

пособия и методически 

разработки 

    

2.2.1. Учебници     

2.2.2. Методически разработки     
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 Всичко 22 17 916 615 

Приемам всички предложени за рецензиране трудове. Същите са 

публикувани в български и международни научни издания. Оценката на 

достъпността на представената научна продукция показва, че тя е 

достатъчно добре представена на специалистите работещи в тази сфера и са 

осигурени всички условия за запознаване с нейното съдържание и даване на 

критична оценка. 

Забелязани са общо 10 цитирания от които 2 са в монографии с научно 

рецензиране и 8 са в нереферирани списания с научно рецензиране. Общият 

брой точки придобити от публикациите на кандидата са 450, при държавни 

минимални изисквания 400 т., което означава, че кандидатът ги изпълнява. 

Тематиката на представената научна продукция е в научната област 

на обявения конкурс. Тя включва анализи, модели, резултати от проведени 

научни изследвания и добри практики в областта на хибридните заплахи и 

войни, националната сигурност и отбраната на страната, управление при 

кризи и извънредни ситуации, геополитическите трансформационни 

процеси и стратегии. 

Монографията „Хибридни войни и ненасилствени революции“ 

(хабилитационния труд) е с обем от 211 стр. Монографията „Диалектика на 

сигурността и отбраната“, написана в съавторство, в която съгласно 

приложения разделителен протокол 152 стр. са написани от кандидата. 

Представените 17 бр. статии и доклади са от участия на кандидата в научни 

конференции. Всички трудове удовлетворяват изискванията за академични 

публикации. Те не повтарят постиженията на автора, представени за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор“, в съответствие 

с изискванията на чл. 53, ал.1, т. 3 на ЗРАСРБ. 
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Количеството на представените за рецензиране трудове и тяхното 

цитиране отговаря на минималните държавни изисквания, за заемане на 

академична длъжност „доцент“ по чл. 2б ал. 2, т. 4 и ал. 3, чл. 29 на 

„ЗРАСРБ“ и чл.1а, ал.1 и ал. 2, и чл.53, ал.1, т.4 „Минимални количествени 

показатели за заемане на академичната длъжност „доцент“ от „ППЗРАСРБ“ 

в област „9. Сигурност и отбрана“, професионално направление „9.1. 

Национална сигурност“ и на „Правилник за развитие на академичния състав 

във Военна академия „Г. С. Раковски“, чл. 128, ал. 1, т. 3 и 4.  

2. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВА-

ТЕЛСКАТА, НАУЧНОПРИЛОЖНАТА И ПЕДАГОГИЧЕСКАТА 

ДЕЙНОСТ НА КАНДИДАТА  

Кандидатът, д-р Никола Тодоров Стоянов е роден на 21.03.1965 г. в 

гр. Сливен. В периода 1984-1988 г. учи и завършва ВНВАУ „Георги 

Димитров“ в гр. Шумен, в специалност „Зенитна артилерия“.  

През периода 1988 – 2006 г заема офицерски командни длъжности от 

командир на взвод до командир на ВФ 38220, гр. Казанлък, в състава на 

Българската армия. През периода 1995-1997 г. завършва ОКС „магистър“ в 

КЩФ във ВА „Г. С. Раковски“. През 2006-2007 г. завършва Генерал-щабен 

курс на Военна академия „Г. С. Раковски“. След това служи на отговорни 

длъжности в ГЩ на Българската армия, СОК и във ВА „Г. С; Раковски“.  

Кандидатът има придобит значителен практически опит от участие в 

две международни мисии: от ноември 2004 г. до април 2005 г. е на мисия в 

Ирак на длъжност Началник на щаба на 4-ти пехотен батальон, а от април до 

октомври 2008 г. е на мисия в Афганистан, на длъжност Национален 

командир на 14-ти български военен контингент. 

През периода 2013-2015 г. е докторант в самостоятелна форма на 

обучение във ВА „Г. С. Раковски“, където защитава дисертационен труд на 
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тема: „Усъвършенстване на способностите за сътрудничество между 

органите за управление при извънредни ситуации”, обем: 209 стр. 

Високото ниво на специалната подготовка и квалификация на 

кандидата са резултат от неговия професионален военен, военно-научно-

изследователски и педагогически път на развитие, което се удостоверява от 

представените документи по конкурса.  

Научната дейност на кандидата от 2013 г. досега, е в областта на 

военните науки и националната сигурност. По-голямата част от 

изследванията са в областта на военностратегическо и военнополитическо 

ниво. Характерно е прилагането на интердисциплинарен подход и добра 

научна продуктивност. Налице е умелото съчетание на качествата на 

ръководител на структурни звена в Българската армия, СОК, военни 

контингенти по време на мисия зад граница и военната образователна 

система на Република България, на военен преподавател, изследовател, 

експерт и организатор на учебния процес във ВА „Г. С. Раковски“. 

Високото ниво на специалната подготовка на кандидата е признато и 

доказано чрез назначаването му на командни и на научно-преподавателски 

длъжности, посочени по-горе. 

Като цяло, преподавателската, научната и експертната дейности на 

кандидата е насочена към повишаването на ефективността на академичното 

обучение за нуждите на въоръжени сили и на националната сигурност на 

Република България в национален и коалиционен формат.  

3. СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО НАЛИЧИЕТО ИЛИ ЛИПСАТА 

НА ПЛАГИАТСТВО  

В трудовете на кандидата в конкурса не съм открил представяне за 

собствени на трудове, които изцяло или частично са заимствани от другиго, 

или използване на публикувани от други автори научни резултати, без 

позоваване или коректно цитиране. В рамките на моите компетенции, не ми 

е известно да има предявени претенции към него от други автори за 
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некоректно използване на техни трудове, или да са постъпили сигнали 

относно публикациите на кандидата за плагиатство от анонимен или 

неанонимен характер. Няма доказателства или съмнение за плагиатство. 

Нямам никакви съвместни публикации с кандидата. 

4. ОЦЕНКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И 

ДЕЙНОСТ НА КАНДИДАТА  

Преподавателската дейност на кандидата е дългогодишна (9 години) 

и е удостоверена с документи по конкурса, които показват, че в периодите: 

 2012/2014 г. е Старши инструктор във факултет „Командно-

щабен“ на ВА  “Г. С. Раковски” – София. 

 2014/2018 г. е  Директор на център „Квалификация, 

дистанционно обучение и компютърни симулации“ на ВА “Г. С. Раковски” 

– София. 

 2018/2021 г. е Директор на Департамент „Дистанционно 

обучение, езикова подготовка и квалификация“. 

Това е убедителна атестация за изключително богатия опит на 

кандидата в професионалната специализация като офицер и преподавател 

във висшето военно образование. През този период е водил обучение на 

много офицери и цивилни студенти по много учебни дисциплини, предимно 

на оперативно и стратегическо ниво.  

Като цяло, кандидатът се е доказал като авторитетен, високо 

квалифициран, атрактивен военен преподавател и експерт, който е подготвил 

значителен брой специалисти за нуждите на Системата за национална 

сигурност на Република България и Въоръжените сили. Преподавателската 

му дейност показва, че има необходимата педагогическа подготовка и опит 

като лектор, ръководител на упражнения, семинари, командно-щабни учения 

и тренировки на военнослужещи и цивилни студенти. 
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С цялостната си преподавателска дейност досега кандидатът е 

доказал, че напълно отговаря на държавното изискване за изпълнение на 

минималните количествени показатели за заемане на академичната длъжност 

„доцент“ (изискуеми 400 т., а кандидатът притежава 450 т.), във ВА „Г. С. 

Раковски“, което е видно и от представената справка. 

5. ОСНОВНИ НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ И ПРИНОСИ  

Основните научни резултати, получени от кандидата в предложените 

за рецензия трудове, могат да се обобщят и характеризират най-общо като 

развитие и допълване на знанията в известна научна област с нови 

концепции, доктрини, стратегии , за сигурност и отбрана, методи, модели и 

подходи. Накратко тези приноси могат да се обобщят и характеризират в 

три области както следва:  

1. Генерирано е ново съвременно знание за хибридните войни  

Оценка на монографията (хабилитационен труд) на кандидата: 

„Хибридни войни и ненасилствени революции”, 2021, ISBN 978-619-7478-

62-4.  

Целта която си поставя авторът в научното изследване е да разработи 

комплекс от мерки за ефективно противодействие на държавата срещу 

водена срещу нея хибридна война, чрез прилагане на мултидисциплинарен 

подход при изследване на рисковете и заплахите за националната сигурност, 

произтичащи от съвременните форми на водене на хибридната война. За 

постигане на поставената цел, авторът целесъобразно определя обекта, 

предмета и научно-изследователски задачи, които успешно решава, чрез 

прилагане на адекватна методология и научни методи за изследване.  

В първата глава – „Хибридната война в контекста на глобалната 

геополитическа трансформация“ са разгледани проблемите, свързани с 

използване на известната теория за „управляемия хаус“, интерпретирана 

като стратегия за хибридната война и инструментите за постигане на целите 

ѝ – „меката„ и „интелигентната“ сила. Във втората глава, логически следва 
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изследване на стратегията за ненасилствена смяна на политически режим – 

целевите социални общности – етнически, религиозни, възрастови. 

недоволни от властта, неправителствени организации и медиите. 

Анализирани са идеологията, модела и етапите на провеждане на 

ненасилствената революция.  

В третата глава се изследва използването на ненасилствената 

революция като елемент (инструмент) за водене на съвременната 

хибридната война, нейните характеристики и етапи. Анализирани са 

конкретните хибридни войни в Украйна и Сирия.  

В четвъртата глава, авторът извежда обосновани мерки на държавата 

за недопускане на ненасилствена революция като инструмент на хибридна 

война срещу нея. Откроява работата с младите хора, борбата срещу 

сепаратизма, икономически инструменти. Анализира ролята на специалните 

служби.  

В контекста на така структурираното съдържание на 

хабилитационния труд, могат да се изведат следните по-важни научни 

приноси:  

 Изследвана е технологията за смяна на политически режими с 

целия инструментариум на „интелигентната сила“, в контекста на 

съвременната геополитическа парадигма. На тази база са изследвани 

методите и процесите на цветните революции.  

 Разкрити са причините за цветните революции, станали след 

Студената война в Източна Европа, пост-съветското пространство, Северна 

Африка и Близкия изток, като инструмент за дестабилизиране на 

нововъзникналите глобални геополитически центрове, заплашващи 

статуквото на еднополюсния свят.  

 Доказано е, че стратегията на „управляемия хаос“ има за цел 

предизвикване на преднамерени цветни революции.  
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 Селектирани са основните целеви групи, обект на въздействие 

на сценаристите на целево подготвяните и провеждани цветни революции, 

използвани в последствие като ударна сила за снемане от власт на неудобни 

за тях законни правителства. 

 Описан е моделът за провеждане на цветните революции, като 

резултат от повтарящи се признаци и дейности, които са анализирани по 

време на изследването. 

 Класифицирани са етапите на организиране и провеждане на 

цветните революции и тяхното място и роля в хибридната война. 

 Систематизирани са доказателства за фундаменталната роля на 

неправителствените организации за формиране, моделиране и финансиране 

на цветните революции. 

 Предложен е научно обоснован подход за определяне на мерки 

за противодействие на хибридни заплахи.  

2. Научни приноси към съвременната военна наука 

 Очертани и доказани са връзките между системния анализ, 

критичното мислене и прякото им влияние в процесите  на справяне с кризи 

и проблемни ситуации в системата за международна и национална 

сигурност. Публикации: 3.1; 4.1; 7.1;7.2;7.3; 7.7 

 Доразвита и обогатена е теорията за определяне на модела на 

цветните революции. Публикация 3.1 

 Анализирана е новата стратегия за завладяване на територии 

или за дестабилизиране на държави – целево предизвиканата масова 

миграция. Публикация 7.12 

 Изградена е категорийно-понятийна система, която дава 

възможност за концептуализация на процеса на управление и 

взаимодействие на елементите на системата за сигурност при кризи и 

регионални конфликти. Публикация 4.1 
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3. Създадени са нови подходи и методи, както и развитие на 

съществуващи такива, за решаване на проблеми в областта на 

сигурността и отбраната 

 Селектирани са основните целеви групи при цветните 

революции и е предложен е нов подход в класификацията на етапите на 

провеждане на цветни революции. Публикация 3.1 

 Създаден е модел за управление и взаимодействие при подкрепа 

от страната-домакин на оперативни сили с много висока степен на готовност 

(VJTF/NRF). Публикация 4.1 

 Предложена е концепция на структура за военизирани сили за 

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

договор. Публикация 4.1 

 Предложен е комплекс от мерки за противодействие на хиб-

ридни заплахи. Публикация 3.1 

Приемам посочените по-горе конкретни научни приноси на кандида-

та, които подробно са представени в „Справка за оригиналните научни 

приноси от научните трудове на д-р Никола Тодоров Стоянов“.  

6. ОЦЕНКА НА ЗНАЧИМОСТТА НА ПРИНОСИТЕ ЗА 

НАУКАТА И ПРАКТИКАТА  

Значимостта на приносите, реализирани от д-р Никола Тодоров 

Стоянов в неговите трудове, се предопределя от техния научен и практико-

приложен характер в посочените области на знанието. Проведените от 

кандидата изследвания и получените резултати създават необходимите 

условия за внедряване във Въоръжените сили на нови, съвременни 

концепции и стратегии за защита на държавата ни, позволяват въвеждане в 

практиката на нови съвременни знания за обучение на военни и цивилни 

специалисти на стратегическо и оперативно ниво за нуждите на системата 

за национална сигурност на Република България. По своята същност те са 
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съвременна, високо ефективна база за подготовка на военни и цивилни 

кадри в тази област. В трудовете на кандидата са публикувани съвременни, 

актуални и значими нови знания, представляващи интерес за специалистите 

работещи в професионално направление „9.1. Национална сигурност“. 

7. ОЦЕНКА В КАКВА СТЕПЕН ПРИНОСИТЕ СА ДЕЛО НА 

КАНДИДАТА  

Авторството на кандидата в представените научни трудове е 

категорично, ясно и неоспоримо. Те са написани в специфичен 

разпознаваем стил, лексика и начин на изложение. Използваните източници 

и материали са цитирани коректно. Анализът на тематичните сфери на 

изследванията, представени в цялостната научна продукция на кандидата, 

дава ясна и точна представа за неговите трайни научни интереси и 

авторството му. Същото е отражение на специфично за кандидата 

теоретично и емпирично знание, акумулирано през годините на 

офицерската му служба.  

8. КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ ЗА РЕЦЕНЗИРАНИТЕ ТРУДОВЕ  

Към представените от кандидата в конкурса трудове могат да бъдат 

отправени някои препоръки и критични бележки към формулирането на 

някои проблеми, пълнотата на някои от анализите, прецизността в лексиката 

при формулиране на отделни резултати. Тези препоръки и бележки не 

влияят на същността, значимостта, актуалността и важността на получените 

от кандидата приноси и по никакъв начин не препятстват тяхната 

приложимост в практиката. Поради незначителния, рутинния и техническия 

характер на направените препоръки и бележки, те не са от значение за 

постиженията на автора и поради това те не се обсъждат в настоящата 

рецензия. 
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9. ЛИЧНИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ДРУГИ ВЪПРОСИ, ПО 

КОИТО РЕЦЕНЗЕНТЪТ СМЯТА, ЧЕ СЛЕДВА ДА ВЗЕМЕ 

ОТНОШЕНИЕ  

Познавам кандидата от съвместната ни военна служба във ВА „Г. С. 

Раковски“ през 2006-2007 г., когато беше обучаем в „Генерал-щабния курс“ 

на Военна академия „Г. С. Раковски“, като трудолюбив, делови, високо 

организиран, съсредоточен върху задълженията си, последователен, 

коректен, уважителен, дисциплиниран и отговорен офицер. Има отлична 

професионална подготовка, широка обща култура, богат организационен 

опит и трайни научни интереси.  

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Кандидатът отговарят напълно на условията за заемане на 

конкурсната академична длъжност „доцент“, дефинирани в ППЗРАСРБ (чл. 

53) и „Правилник за развитие на академичния състав във Военна академия 

„Г. С. Раковски“ (чл. 145, ал. 1, т. 3). 

11. ОЦЕНКА НА КАНДИДАТА  

Пълното ми запознаване с преподавателската, научната, 

организационната и експертна дейност на полк. д-р Никола Тодоров 

Стоянов о.р. ми дава основание да оценя неговите качества както следва: 

• Притежава високи организационни способности компетентно 

да планира, организира, ръководи, контролира и анализира учебните 

процеси и научноизследователската работа на съвременно методическо 

ниво във ВА „Г. С. Раковски“. 

• Оригиналните публикации и разработки на кандидата, по темата 

на обявения конкурс, допълват и доразвиват знанията в областта на 

стратегическото и оперативно ръководство на въоръжените сили, военната 

стратегия, управлението на системата за национална сигурност на 
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Република България, които го характеризират като високо подготвен 

изследовател със значителни творчески възможности. 

• Публикациите му осигуряват необходимата публичност на 

получените резултати и дават възможност научната общественост да се 

запознае с тях и да оцени получените в тях приноси. 

• Научната и приложна стойност на получените от кандидата 

научни резултати ги превръща в полезни материали за всички които имат 

отношение и са ангажирани с проблемите на Въоръжените сили и 

националната сигурност на Република България. 

В съответствие с чл. 53 на ППЗРАСРБ, имайки предвид цялостната 

преподавателска, организационна, експертна и научноизследователска 

дейност на кандидата, давам обща висока положителна оценка и 

гласувам положително за заемане на академичната длъжност „доцент“, за 

цивилен служител, в област на висшето образование „9. Сигурност и 

отбрана“, професионално направление „9.1. Национална сигурност“, 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” (учебните планове на 

специалностите от професионално направление „Национална сигурност” за 

ОКС „магистър”), „Система за отбрана на страната” (ОКС „бакалавър”), 

конкурс обявен със заповед на Министъра на отбраната на Република 

България № ОХ-026/19.11.2018 г., публикуван в „Държавен вестник” бр. 

12/12.02.2021 г., стр. 235, на д-р Никола Тодоров Стоянов. 

Рецензент:  …...............(п)............ (подпис) 

Дата: 05 май 2021 г.      Проф. д-р Евгени Манев 


