
УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Христо Атанасов Христов

професор от ill-I 9.1.,,Национална сигурност" в катедра „Управление
на системите за сигурност'', декан на факултет по ,.,Технически науки" при
Шум\ нски университет „Епископ Константин Преелавски", гр. Шумен, ул.

Университетска №115, тел: 0889 816 612

tчлен на научно жури на научните трудове, представени по коm<урса
за заемане на академична длъжност „доцент" в област на висшето

1 образ@вание 9 .,,Сигурност и отбрана", професионално направление 9 .1.
,,На�онална сигурност", за цивилен служител в катедра „Политики,
страт9гии и отбранително планиране" на факултет :"Национална сигурност
и отбР�ана" за преподаване на учебните дисциплини „Военна стратегия",
„Полиrгика и стратегия за сигурност и отбрана", ,,Структури в сектора за

1 сигурност и отбрана", ,,Концепции, стратегии и военни аспекти на
нацио!алната сигурност" при ВА "Г. С. Раковски" - София, обявен със
заповеfЦ № СИ29-РДОЗ-31/01.02.2021 г. на началника на военна академия
,,Г. С. Раковски" и обнародвана в „Държавен вестник" бр. 12/12.02.2021 г.,
т. 713,

на кандидата: 

1 

�олк. д-р Никола Тодоров Стоянов - Директор на Департамент
, Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация", при ВА
"Г. С. �аковски" - София.

Шумен
2021 г.



1. Обща характеристика на научно-изследователската, научно
приложната и педагоnическата дейност на кандидата 1 Представените за рецензиране трудове на д-р Никола Тодоров

Стоянов са в областта по специалността на конкурса за „доцент" в област 
наjвисше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално 
на \авление: 9.1 Национална сигурност, свързани основно с проблематика 
изслу дваща развитието на сигурността и отбраната и тяхната 
вза,освързаност като основополагаща парадигма за ефективно 
управление на кризи и конфликти. 

1 [ а рецензиране от научното жури са представени в резюме 16 
публ\кации, от които 2 монографии, 5 доклада и 9 статии. Публикациите 
са в f пециализирани научни издания, стилът на кандидата е академичен, 
задълбочен, разбираем и достъпен, придържащ се към академичните 
стандlрти. 

Кандидатът е представил трудове си в различен формат, 
органrирани в няколко осно�ни тематични групи:

r създаване на строина система от теоретични обобщения и
предлrжения по проблемите свързани с трансфериране на съвременното 
научно знание в българската военна образователна система и наука. 

- оразвиване на научните приноси към фундамента на съвременната
военна наука. 

генериране на нови знания за новите подходи и методи, както и 
ето и приложението на съществуващи такива за решаване на 

пробл ми в областта на сигурността и отбраната. 
Изследванията предлагат авторовото виждане по отношение на 

идентjфик_ация на предизвикателствата към политиката за 
против\деиствие на съвременните хибридни заплахи за националната
сигурн ст, наложени от промените в средата на сигурност 



Представените за рецензиране научни трудове представляват едно 
пре\извикателство за научната общественост, работеща по проблемите на 
СИГ)1рностга и отбраната заради авторовата амбиция за генериране на ново 

1 наУf о обосновано и практически приложимо :шание за определяне на 
стрУ1(.тура на военизирани сили за гарантиране на националната сигурност 
в н,ионален формат извън чл. 5 от Вашингrонския договор. 

Пwиемам за рецензиране всички представени от кандидата материали, 
коитЬ според мен са в тематиката на конкурса и съдържат приносни 

мом нти в рецензираната област. Количеството на публикациите е 
пред тавително и оценявам като достатъчно за участие в конкурс за 
заем не на академична длъжност „доцент" във ВА "Г. С. Раковски" -

2. Становище относно наличието или липсата на 

плагиатство.

Представените по конкурса научни трудове са публикувани в 

нере ерирани списания с научно рецензиране или в редактирани 

кале тивни томове, чието успешно издаване предполага спазването 

етите етични и законови норми. 

Публикациите в съавторство са коректно представени, в 

съотв
\ 
тствие с приложения разделителен протокол № 1 касаещ 

моноrафия „Диалектика на сигурността и отбраната", съвместна 
разра�отка на доц. д-р Георги Гоцев и полк. д-р Никола Стоянов, с 
участJе на доц. д-р Гоцев 24%, а на полк. д-р Стоянов 76%. 

ke ми е известно да има предявени претенции от други автори 
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плагиtтство от анонимен или неанонимен характер. Нямам съвместни

публикации с кандидата. 



3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на

к ндидата 

1 · ;_р Стоянов се отличава като изследовател на проблемите на
ефеkвното управление на кризи и конфликти в системата „сигурност и 
отбрkна" и тяхната последваща реализация в обучението на специалисти 
по Jебните програми във БА "Г. С. Раковски" -София. 

Непрекъснатото усъвършенстване на теоретическата и

педа, огическата подготовка позволяват на д··Р Стоянов, да усвои 
майс орството на лектора, при преподаваните учебни дисциплини в 
каче твото му на хонорова:н преподавател в УНИБИТ и участието му в 
пров •Жданите курсове за подготовка на специалисти за мисии във БА "Г. 
С. Ра овски" - София. 

Разработването на учебни програми и учебна литература, системното 

изпо ване в учебния процес на съвременни интерактивни форми на 

обуче
\ 

ие, както и участието му в национален научно-изследователски 

проек - Проект BG0SlPO00l-4.3.04-0005 "Развитие на електронни форми 
на ди танционно обучение в системата на Института за перспективни 

изследвания на отбраната", го изграждат като много добър преподавател -

методiст по преподаваните от него дисциплини.
Кандидатът има пубдикувани по номенклатурната специалност 17 

труда в обем от 615 страници. От тях самостоятелни доклади на 

нациоiални форуми -16 бр. (в обем от 609 страници). Едно заглавие в 

международно издание в обем от 6 страници. Статии и доклади, 
1 публИNувани в научни издания, реферирани и индексирани в 
\ световшоизвестни бази данни - 1 бр. Доклади на национални форуми с 

между : ародно участие -1 бр.. Публикации в нереферирани списания с 

научно рецензиране - 13 бр., всичките самостоятелни. От предложените за 
1 

реценз
t

ане 17 труда - 5 са докладвани на конференции. Монографии - 2 
с обе от 474 страници. Системно участва в организирането и 



про еждането на научнй форуми във ВА "Г. С. Раковски" - София, в

качеството си на ръководител на основно структурно звено. 

Д-р Стоянов умело съчетава преподавателската и изследователска 

дей1ост, умее да работи� екип и споделя знанията и уменията си с колеги

и оФучаеми. В предоставените ми за рецензиране материали е видно 

приАожението на резултатите от научноизследователската дейност на 

каJидата, което се потвърждава и от представената справка за 

цитфанията - 1 О бр. 

4. Основни научни резултати и приноси
Приемам претенцията за предложените от кандидата приноси 

като същност и приложение, но не приемам формулировката на някои 

ОТ Tr, която не е издържана в научен стил. Основните приноси на 
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14 .1. Научни прино'си в теорията, постигнати при изследванията 
в горЬпосочените три тематични групи: 

\4 .1.1. Теоретично допълнено е съдържанието на въведената теория 

на к , итичното и креативно мислене и конфликтологията, съчетана с 

основите на управление на войските и оперативното изкуство. (трудове №

1 
4.1 и 4.2.). 

r.1.2. С допълнителни аргументи е описана технологията на
прилогния системен анализ и е адаптирано нейното приложение при 

моделирането на проблема и разработването на оперативния модел. 

(трудо е № 4.2; 7 .6; 7.15 ).

Предложено е трансформиране на разбирането за f .1.3. 
подго1овката на команщю-управленски кадри на оперативните и 

такт1еско ниво на ръководство в Българската армия. (трудове № 6.1; 6.2.) . 

. 1.4. Обогатено е съществуващото знание за новите характеристики 

на мя тото на конфликтологията и нейното приложение в оперативното 

изкуство и планирането и провеждането на операции. (трудове № 4.1.).



4.1.5. Очертани и доказани са връзките между системния анализ, 

кри\ичното мислене и прякото им влияние в процесите на справяне с

кризи и проблемни ситуации в системата за международна и национална 
cJ ност. (трудове№ 3.1; 4.1; 7.1;7.2;7.З; 7.7.). 

4.1.6. Доразвита и обогатена е теорията за определяне на модела на 

цветrите революции и са селектирани основните целеви групи при 

цветните революции (трудове № 3.1.).

4.1. 7. Открита е нова стратегия за завладяване на територии или за 
дестабилизиране на държави - нарочната масова миграция. (трудове № 7.2.).

4.1.8. Изградена е категорийно-понятийна система, която дава 
възможност да се концептуализира процеса на управление и 
вза I одействие на елементите на системата за сигурност при кризи и 
реги нални конфликти (трудове № 4.1.).

4. 2. Научно -приложни приноси с практическа насоченост,

постигнати при изс.nедванията в трите тематични групи

4.2.1. Създаден е модел за управление и взаимодействие при

подк епа от страната домакин на оперативни сили с много висока степен

на го
f
овност (VJTFINRF). (трудове № 4.1.).

�.2.2. Предложен е нов подход в класификацията на етапите за 

провеkдане на цветни революции. (трудове № 3.1.).

r.2.3. Предложена е структура на военизирани сили за териториална

oтбpalila в национален формат, извън чл. 5 от Вашингтонския договор. 
(трудо. е № 4.1.). 

[.2.4. Предложени са комплекс от мерки за противодействие на 

хибр
l

ни заплахи. (трудове № 3.1.) .

. 2.5. Създадена е конструкция от знания, за обучение на студенти, 

докто�анти в специалности от професионалното направление 9 .1. 
,,Нациjнална сигурност" 

пра
fи�

а�нка на значимостга на приносите за науката н



Постигнатите резултати в трудовете на д-р Стоянов са по-нататъшно 
изс 

\
едване и разработване на въпроси и проблеми от теорията на

нац,оналната и международна сигурност. Същите с успех могат да се 
полj

\
ват и в учебния процес на БА "Г. С. Раковски" - София, при

об ението на слушатели и студенти за нуждите на институциите от 

системата за защита на националната сигурност. 

J 
Считам, че трудовете са самостоятелно дело на кандидата и успешно 

за тават претенциите му за научни и научно приложни приноси.
6. Критични белеЖJси за представените трудове

Към представените за рецензиране материали могат да се отправят и 

няко�-1 критични бележки: 

- в оформянето на част от трудовете има неточности, повторения и
реда ионни грешки, които не намаляват научната им стойност, но 

влош ват възможностите за бързо възприятие; 

- изследванията в някои научни публикации не са завършени, което

откри а възможност за бъдещи научни разработки и по-задълбочено 
теоретично осмисляне на проблемните въпроси. 

Посочените пропусКй носят технически и организационен характер 

и не нrмаляват стойността на резултатите постигнати от автора, доказващи 

спосо{J)ността му да разработва самостоятелно и в екип въпроси важни за 

изгр:rдане на съвременни способности в сферата на сигурността иотбра 
1
ата. 

�репоръчвам на д-р Никола Тодоров Стоянов да продължи своите 

научни търсения в системата „сигурност и отбрана" и реализира 
1 V постигнатите научни резултати в преподавателската си деиност. 

\7. Заключение 

1ъз основа на горенаписаното и като имам в предвид правно 

определените критерии и показатели за заемане на академичната длъжност 



„доцент", в съответствие с минималните национални изисквания по чл. 26 

ЗР лЬРБ си позволявам да направя следното заключение: 

- представената научна продукция от кандидата в конкурса д-р
Сто,нов съдържа научни и научно-приложни резултати, които 
пре�1тавляват оригинален принос в науката и отговарят на условията и 

изис ванията на Закона за развитие на академичния състав в Р. България и 

Правилника за неговото прилагане. 
8. Оценка на кандидатите

Преценявайки съвкупно представения монографичен труд и 

останалите публикации, посветени на актуални и практически значими 

теми
J 

в качеството ми на член на научното жури, давам „положителна"

оцеJа на кандидата, дiР Никола Тодоров Стоянов, за заемане на 
акад ичната длъжност „доцент" в област на висшето образование 9. 

„Си�ност и отбрана", професионално направление 9.1. ,,Национална 

сигурност", за преподаване на учебните дисциплини: ,,Военна стратегия",
1 „Политика и стратегия за сигурност и отбрана", ,,Структури в сектора за 

сигурkост и отбрана", ,,Концепции, стратегии и военни аспекти на 
1 наци ·налната сигурност" й с лично ми убеждение предлагам н 

жури ra вземе единодушно решение в тази насока. 

1 
1 

10.05.f 021 год. 

Член на жу .... 
(проф. д-р) 


