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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 
 

 
 
 

СТАНОВИЩЕ 

 

 

ОТ: ПРОФЕСОР Д-Р ЛИДИЯ СТОЯНОВА ВЕЛКОВА, 
катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната”,  
факултет „Национална сигурност и отбрана“, 
Военна академия „Георги С. Раковски 

 

ОТНОСНО: научните трудове, представени по конкурса, обявен със заповед на 
Началника на Военна академия „Георги С. Раковски” № СИ29-РД03-31 от 
01.02.2021 г., обнародван в Държавен вестник бр. 12 от 12.02.2021 г., за заемане 
на щатно осигурена академична длъжност „доцент” за цивилен служител в   
катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране” на факултет 
„Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Георги С. Раковски“, в 
област на висшето 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” (учебните планове на специалностите от 
професионално направление „Национална сигурност” за ОКС „магистър”) и 
„Система за отбрана на страната” (ОКС „бакалавър”). 

 
 
НА КАНДИДАТА:  
ДОКТОР НИКОЛА ТОДОРОВ СТОЯНОВ 

 

ОСНОВАНИЕ  за представяне на становището – участие в състава на научно 
жури, определено със заповед на Началника на Военна академия „Г. С. Раковски” 
№ СИ29-РД03-94 от 31.03.2021 г. 

 

 

София,  2021 г. 



2 
 

1. Обща характеристика на научноизследователската и научно-

 приложната дейност на кандидата 

В настоящия конкурс за получаване на научно звание „доцент” участва един 

кандидат - д-р Никола Тодоров Стоянов. Представените документи съответстват 

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 на Военна академия за прилагане на 

ЗРАСРБ.   

За рецензиране са представени 17 научни труда, които са публикувани след 

успешна защита на докторска дисертация с общ обем от 615 страници и включват: 

- две монографии с общ обем от 487 страници;  

- една статия, публикувана в научно издание, реферирано и индексирано в 

световноизвестни бази данни; 

- девет статии в публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране; 

- пет доклада, изнесени на национални и международни научни форуми и 

публикувани в редактирани колективни томове. 

Приемам всички предложени за рецензиране трудове, тъй като съответстват 

на предметната област на обявения конкурс. Представената научна продукция е 

на български език, а една от публикациите е на английски език. С изключение на 

монографията „Диалектика на сигурността и отбраната”, което е в съавторство и 

за която има надлежно представен разделителен протокол, всички останали 

публикации са самостоятелно дело на кандидата, не са представяни за участие в 

други конкурси за присъждане на научни степени и звания и досега не са 

рецензирани. 

Представеният списък на публикации показва, че научната продукция на 

кандидата е актуална и е пряко ориентирана към нуждите на учебния процес на 

катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране”. Монографиите са 

издадени съответно през 2014 г. и 2016 г., докладите са представени на 

авторитетни национални и международни научни форуми, посветени на 
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проблемите на сигурността и отбраната, а статиите са публикувани във водещи 

национални и международни списания.  

Публикациите, с които д-р Никола Стоянов участва в обявения конкурс, са 

отражение на научните интереси и дирения на кандидата в област на висшето 

образование „Сигурност и отбрана” и обхващат актуални проблеми от теорията и 

практиката на отбраната и националната сигурност, по които кандидатът 

целенасочено и системно работи. Сред тях се открояват разработките, посветени 

на различните аспекти на сигурността и отбраната с акцент върху трансфера на 

модерното научно знание в съвременната българска военнообразователна 

система. 

Научната продукция на д-р Никола Стоянов е тематично разнообразна и с 

широк обхват. Създадените от него трудове се отличават с оригинални авторови 

тези, свързани с разкриването, анализирането и обобщаването на различни 

аспекти и измерения на националната сигурност. В своята цялост научните 

разработки на д-р Стоянов напълно отговарят на темата на обявения конкурс и 

представят автора като последователен изследовател с изразена 

интердисциплинарна насоченост в областта на сигурността и отбраната. 

Цялостният анализ на продукцията на кандидата показва, че заглавията, 

представени за рецензиране напълно покриват академичните изисквания и 

стандарти. 

Справката за изпълнението на минималните национални изисквания за 

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

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

за д-р Никола Стоянов показва 450 точки, при необходими 400. 

 

2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство  

В рамките на моите компетенции и достъпните ми източници не съм 

установила плагиатство в представените публикации. Нямам информация в хода 

на процедурата да са получавани неанонимни и мотивирани писмени сигнали за 

плагиатство. 
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3. Оценка на андрагогическата подготовка и дейност на кандидата 

Научното творчество на д-р Никола Стоянов, както и богатият му 

професионален и управленски опит в качеството му на военен командир,  

началник на отдел „Анализи“ в Управление „Съвместна подготовка“ на СОК, 

началник на  сектор „Анализи и Поуки“ в отдел „Съвместна подготовка“ на СКС, 

старши инструктор във факултет „Командно-щабен“ на ВА  “Г. С. Раковски”, 

директор на център „Квалификация, дистанционно обучение и компютърни 

симулации“ на ВА  “Г. С. Раковски” и директор на Департамент „Дистанционно 

обучение, езикова подготовка и квалификация са доказателство за неговата 

експертиза в полето на обявения конкурс.   

Свидетелство за професионалната му подготовка и компетентност да 

преподава по тематиката на обявения конкурс е неговата образователна 

биография, в която се откроява завършеният през 2007 г. Генерал-щабен курс и 

придобитата през 2015 г. образователна и научна степен „доктор” във ВА „Г. С. 

Раковски”.  

 

4. Основни научни резултати и приноси 

Предложените за оценка от кандидата 17 публикации съответстват на 

предметната област на обявения конкурс, а основните научни резултати и 

приноси на представените от автора трудове са свързани с развитие на 

съществуващите и генериране на нови знания в несъмнено значимата и 

фундаментална област на науката „Сигурност и отбрана”. В този контекст 

оригиналните научни приноси на кандидата могат да се търсят в 

систематизираните от него три области: 

Първата група приноси са в научното поле на анализа на широк кръг 

проблеми от сигурността и отбраната и са свързани с трансфериране на 

съвременното научно знание във българската военна образователна система и 

наука (публикация с номер 4.1).  

Втората група приноси са резултат от задълбоченото изследване и 

развитие на фундамента на съвременната военна наука чрез разкриване на 

съществени нови страни в съществуващите научни концепции и проблемни 
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области (публикации с номера 3.1; 4.1; 7.1; 7.2; 7.3; 7.7; 7.12).  

Постижения с приносен характер се откриват в предложената от автора  

трета група приноси, свързани със създаване на нови подходи и методи, както и 

развитие и приложение на съществуващите за решаване на проблеми в различни 

актуални и критични области на нашата съвременност (публикации с номера 3.1; 

4.1). 

Очевидно е, че в рамките на едно нормативно ограничено по своя обем 

становище е трудно да дам конкретна оценка на всички, посочени от кандидата 

приноси, затова ще изразя подкрепата си за начина на тяхното формулиране и 

таксономизиране, и ще си позволя да поставя акцент върху двата хабилитационни 

труда на д-р Стоянов, които са представителен научен резултат от неговите 

дългогодишни практически и творчески усилия.  

Изложението в монографията „Хибридни войни и ненасилствени 

революции”, съдържа авторска оценка на процесите на възникване на кризи и 

проблемни ситуации в системата за международна сигурност, като  по мое мнение 

тук следва да се открои предложеният от кандидата научнообоснован подход за 

определяне на мерки за противодействие на хибридни заплахи.  

Във втората, представена за рецензиране монография „Диалектика на 

сигурността и отбраната“, кандидатът разкрива особеностите на системата за 

защита на националната сигурност на Република България в контекста на 

членството в ЕС и НАТО и предлага научнообоснован подход за определяне на 

структура на военизирани сили за гарантиране на националната сигурност в 

национален формат извън чл. 5 от Вашингтонския договор.   

Обосновано може да бъде направена оценка, че посочените приноси, са 

лично постижение на кандидата представляват теоретични обобщения на 

съществено важни за сигурността и отбраната на страната научни и приложни 

проблеми, като допълват и конкретизират различни аспекти в разбирането за 

националната сигурност. В тях е синтезирана и представена конструкция от 

знания, която успешно може да се използва за обучение на специалисти в 

областта на сигурността и отбраната. За това свидетелстват и посочените 10 

цитирания. 
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5. Критични бележки за представените трудове 

 Без да търся съществени разминавания с моите субективни позиции в 

цялостната конструкция от предложените за рецензиране научноизследователски 

трудове, бих препоръчала на кандидата да разнообрази формата на своята 

продукция, да предаде натрупания 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.  

 

6. Оценка на кандидата 

Познавам д-р Никола Стоянов като човек и изследовател с висока 

професионална и колегиална толерантност и принципност. В работата си той се 

отличава с непрекъснат стремеж за развитие и прецизност към изследваната 

проблематика. Считам, че трудовете, представени по конкурса са негово 

самостоятелно дело и успешно защитават изявените в справката претенции за 

оригинални научни приноси. 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”.  

 

7. Заключение 

 Давам своята положителна оценка за научните трудове на доктор Никола 

Тодоров Стоянов и гласувам „ЗА” избирането му за „доцент” в катедра 

„Политики, стратегии и отбранително планиране” в област на висшето 

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

„Национална сигурност”. 

 

 

28.04.2021г.     Изготвил становището: 
София          проф. д-р Лидия Велкова 


