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СТАНОВИЩЕ 

 

                                                               от 

          проф. д-р Ненко Георгиев Дойков, директор на 

Лаборатория  за  специализирани изследвания   на рисковете  и  сигурността 

-   НБУ, директор на  Програмен  съвет  на  департамент "Национална  и  

международна сигурност"  Нов  български  университет, 

        относно  научните  трудове  представени за участие в конкурс, за 

заемане на академична длъжност „доцент“ 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”, обявен със заповед №  СИ29-РД03-31/01.02.2021 г. на 

началника на военна академия „Г. С. Раковски“ и обнародвана в „Държавен 

вестник” бр. 12/12.02.2021 г., т. 713 

 

            Единствен  кандидат  по конкурса:  д-р Никола Тодоров Стоянов. 

           Представям становището си по този конкурс като член на научно жури, 

обявено със заповед на началника на Военна академия „Г. С. Раковски”.  

          На първото заседание на научното жури съм  определен да изготвя 

становище. 
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       І. ОБЩО   ОПИСАНИЕ   НА   ПРЕДСТАВЕНИТЕ   МАТЕРИАЛИ 

          Кандидатът  в  конкурса  представя  подробна  справка  за  публикациите си,  

след придобиване на образователната  и  научна степен  “доктор”. 

 В  списъка  на  научните  публикации  на  кандидата  в  конкурса  за доцент 

– д-р Никола Тодоров Стоянов, за рецензиране по номенклатурната специалност 

са представени 17 труда в обем от 615 страници.  

Материалите  могат  да  се  класифицират  в  следните групи: 

- научно-изследователски трудове, 17 заглавия в обем от 615 страници, като 

от тях публикувани у нас са 16 заглавия (в обем от 609 страници) 

- публикация в международно издание 1 заглавие - в обем от 6 страници, от 

които научни статии и доклади в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация – 1 (един) брой;  

- от предложените за рецензиране 17 труда - 5 са представени на 

конференции.  

- монографии  -  2 с обем от 474 страници 

За изготвяне на становището приемам всички представени публикации. 

          Те отговарят  на  изискванията  за  участие  в конкурс  за  получаване  на  

академичната  длъжност  “доцент”. 

 Всички  публикации на д-р Никола Тодоров Стоянов представени за 

участие в  конкурса  за  "доцент"  се отнасят към област на висше образование  9. 

Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност. 

    ІІ. ОБЩА   ХАРАКТЕРИСТИКА  НА  НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛ- 

СКАТА, НАУЧНО - ПРИЛОЖНАТА  И  ПЕДАГОГИЧЕКАТА 

ДЕЙНОСТ  НА  КАНДИДАТА 

        Научноизследователската дейност  на  д-р Никола Тодоров Стоянов е  

посветена  на  едни от най-актуалните въпроси,  свързани  с провеждане на 
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режисирани от чужди държави революции в контекста на една по-мащабна 

хибридна война.  

 Авторът е изследвал подробно и е систематизирал  ролята на 

неправителствените организации за моделиране и финансиране на цветните 

революции. 

Особено  внимание  е  отделено на основните подходи за планиране на 

операцията на стратегическо ниво и активиране на необходимите сили, и 

способности за изпълнение на стратегическата концепция и мисията.  

        Авторът е предложил и  подробна категорийно-понятийна система, която 

дава възможност да се концептуализира процеса на управление и взаимодействие 

на елементите на системата за сигурност при кризи и регионални конфликти. 

          Като отчитам впечатляващата професионална кариера,  академичното 

развитие и научноизследователската дейност на  д-р Никола  Стоянов, считам, че  

представените  научни  трудове  са  лично  дело  на  кандидата  за  заемането  на  

академична   длъжност  “доцент”.  

         Приложената справка за   оригиналните научни приноси, отразява правилно  

научните и научно-приложните постижения и тяхното приложение.  

              ІІІ. ОЦЕНКА   НА   НАУЧНИТЕ  ПОСТИЖЕНИЯ  И  ПРИНОСИ  В 

ПРЕДЛОЖЕНИТЕ  ЗА  РЕЦЕНЗИРАНЕ  ТРУДОВЕ 

Анализът  на представените за становище научни трудове  на  д-р Стоянов, 

ми  дава  основание  да считам, че той притежава научни познания, 

изследователски  способности, работил е и продължава да работи в следните  

направления: 

 „Военна стратегия”, 

  „Политика и стратегия за сигурност и отбрана”, 

  „Структури в сектора за сигурност и отбрана”, 

  „Концепции, стратегии и военни аспекти на националната сигурност”           



4 
 

       Във всяко от тези направления могат да бъдат намерени съществени 

приносни  моменти, които  са   резултат  от  изследванията  на  кандидата. 

      В монографията си Хибридни войни и ненасилствени революции. София,    

Издателство на ВА „Г. С .Раковски“, 2021, 184 стр., Второ допълнено издание 

ISBN 978-619-7478-62-4., значително място е отделено на изследването на  

глобалните геополитически промени с ясно изразена тенденция за преобразуване 

на еднополюсната система за международна сигурност в многополюсна.  

          Основната теза, която се развива в посочената монография 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.  

         В монографията са разкрити  също така  същността и съдържанието на 

„управляемия хаос“ и на „меката сила“ като инструменти за политическо влияние  

в  целевите  страни.  

От цялостния анализ на монографичното изследване е видно, че 

възприетата  структура  е  логична  и  обоснована, а научният  анализ е 

последователен. 

Целта на изследването е разработване на комплекс от мерки за ефективно 

противодействие на държавата срещу хибридна война чрез прилагане на 

всеобхватния подход при изследване на рисковете и заплахите за националната 

сигурност.  

Считам, че  така заложената  цел  е  постигната  в  пълнота.  

          Следва да  бъде  отбелязано също така  като принос,  както  използването, 

така и удачното съчетаване на разнообразни и адекватни изследователски  методи  

в  различните  части  на този труд. 
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          Значимостта  на  изследваните  проблеми  имат  не само теоретически, но и 

практически измерения.   

  Особено  внимание  в монографията: Диалектика на сигурността и 

отбраната. София, Издателство на ВА „Г.С.Раковски“, 2016, която е в съавторство  

с  Гоцев, Г. е  отделено на актуалните за националната сигурност проблеми: 

развитието на сигурността и отбраната и тяхната взаимосвързаност  като  

основополагаща  парадигма за ефективно управление  на  кризи  и  конфликти.  

В монографията е защитена 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.  

           Откроени са и основните фактори на кризисния мениджмънт, и принципите 

за вземане на решения.  

         Приемам  напълно заявените от  д-р Никола  Стоянов научни приноси  в  

монографията. 

         Като  допълнение  на  цялостната  изследователска  дейност са научните 

доклади и статии, където д-р Никола  Стоянов предлага някои от най-важните  

мерки  за  противодействие  на  хибридни  атаки, провеждани  като част от меката 

сила.  

        Приемам  за оригинален принос предложенията за  противодействие на 

информационни кампании, работата с младите хора и противодействието  на  

сепаратизма.          

 В доклада: Вредните ефекти на тероризма  са анализиране причините за 

съвременния тероризъм. Изследвани са и редица  въпроси относно нарастващия  

брой  на  терористичните  актове.  
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Направен е и обобщаващ извод, че  въоръжените конфликти в Близкия изток 

и Централна Азия доведоха до глобална ескалация на тероризма.  

Като  допълнение  на  цялостната  изследователска  дейност са останалите 

публикации, където автора методологически и управленско-практически 

подхожда при разкриването на 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. 

В статията: Фактори за успеха в хибридната война.// Военен журнал, кн.2, 

София, 2016, ISSN 0861 – 7392  е  направен  анализ на хибридната война, която 

проведе Русия в Украйна.  Разкрити са и основните  моменти от хибридната 

операция. Определени са основните фактори, които оказват съществено влияние 

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

направени редица изводи.  

Актуалността  на  проблемите  изследвани  в  трудовете на д-р Никола 

Стоянов са безспорни, което ги прави полезни, както за практическата дейност в 

разрешаването на съвременните кризи, така и за учебната дейност във Военна 

академия „Г. С. Раковски“.  

Без съмнение, постигнатите  научни  и  научно-приложни  приноси в 

монографията, и останалите трудовете са лично дело на д-р Никола Стоянов. Те 

са   оригинални, значими  и приложими в  направленията:   

 обогатяване на съществуващи  знания ;  

 доразвиване на теорията и практиката; 

 новости за практиката.  

 

ІV. УЧЕБНА  И  ПРЕПОДАВАТЕЛСКА  ДЕЙНОСТ 

            От направената справка е видно, че д-р Никола Тодоров Стоянов има 

необходимата  преподавателската  ангажираност, с което кандидатът покрива 

изискванията на чл. 29, ал. 4, т.“б“ от ЗРАСРБ, която обвързва разкриването на 
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конкурс за академичната длъжност „доцент“ с  осигурена  преподавателска  

дейност. 

                   V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

От  цялостния анализ на представените по конкурса  публикации, 

категорично мога  да  направя  извода,  че научната продукция на д-р  Никола 

Стоянов по качествен и количествен показател, както и педагогическата  дейност 

на кандидата, заслужават висока оценка. 

           Считам,  че  д-р Никола Тодоров Стоянов отговаря  напълно на 

изискванията  за  заемане на академична  длъжност  „доцент”  по  обявената 

специалност  и като член на  научното  жури,   давам  ПОЛОЖИТЕЛНА  

ОЦЕНКА  на участника  в конкурса  и  предлагам на научното жури,  д-р Никола 

Тодоров Стоянов да  бъде  избран за  "ДОЦЕНТ"  в  област на висшето  

образование „Сигурност и отбрана“,  професионално  направление  „Национална 

сигурност”. 

 

08.05.2021г.                                                                    Изготвил   становището: 

                                                                                        проф. д-р Ненко Дойков                                                 

 


