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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

от полковник доцент доктор Нелко Петров Ненов 

заместник-декан на факултет „Национална сигурност и отбрана“ във 

Военна академия „Георги Стойков Раковски“ 

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №82, тел. 26533 

 

за научните трудове, представени по конкурса за заемане на академичната 

длъжност „доцент“ за цивилен служител за нуждите на катедра „Политики, 

стратегии и отбранително планиране“ във факултет „Национална 

сигурност и отбрана“ 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” и „Система за отбрана на страната”, обявен в ДВ, бр. 12 от 2021 

г. и заповед на началника на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ 

№ СИ29-РД03-31от 01.02.2021 г. 

 

на кандидата доктор Никола Тодоров Стоянов, главен асистент в катедра 

„Политики, стратегии и отбранително планиране“ във факултет 

„Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Георги Стойков 

Раковски“ – гр. София 

 



1. Обща характеристика на научноизследователската, 

научноприложната и педагогическата дейност на кандидата 

 

В обявения в „Държавен вестник“ бр. 12 от 2021 г. и заповед на 

началника на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ №СИ29-РД03-

31от 01.02.2021 г. конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ 

за цивилен служител за нуждите на катедра „Политики, стратегии и 

отбранително планиране“ във факултет „Национална сигурност и отбрана“, 

в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално 

направление 9.1. Национална сигурност единственият кандидат – доктор 

Никола Тодоров Стоянов, участва с 23 броя публикации по специалността  

в обем 916 страници. От тях представени за рецензиране са 17 труда в обем 

от 615 страници, с които кандидатът не е участвал в други конкурси, както 

за заемане на академични длъжности, така и за присъждане на научни 

степени. Научната продукция съдържа две монографии, 15 научни доклада 

и научни статии. Представена е една публикация в международно издание, 

реферирано и индексирано в световноизвестни бази данни с научна 

информация.   

Подадените документи отговарят на основните изисквания на Закона 

за развитие на академичния състав в Република България и на Правилника 

за неговото прилагане, за заемане на академичната длъжност „доцент". 

Кандидатът е работил по научни проблеми в област на висшето образование 

„Сигурност и отбрана” в професионално направление „Национална 

сигурност“ и „Военно дело” . 

Представените публикации са адекватно отражение на научните 

интереси и търсения на кандидата в област на висшето образование 9. 

„Сигурност и отбрана", професионално направление 9.1. „Национална 

сигурност" и обхващат актуални проблеми на съвременните измерения на 

предизвикателствата пред сигурността, теоретичните основи на хибридните 



войни и заплахи. Открояват се разработките, посветени на нови методи и 

внедряването на подходи и комплекс от мерки за преодоляване на 

хибридните заплахи.  

Научната продукция на доктор Никола Стоянов е тематично 

ориентирана в направлението на конкурса. Важна отличителна 

характеристика на научноизследователския му стил е неговата 

последователност, задълбоченост и стремеж към интегриран подход. 

Разработените от него трудове са актуални, свързани с различните аспекти 

и измерения на процесите на възникване на кризи и проблемни ситуации в 

системата за международна сигурност. 

Трудовете на кандидата се приемат от специалистите в сферата на 

сигурността, както и от преподаватели, изследователи и експерти в сектор 

сигурност и отбрана. Ползват се в процеса на обучение на слушатели, 

специализанти и докторанти във Военна академия „Георги Стойков 

Раковски“ и най-вече от специализанти в Департамент „Дистананционно 

обучение, езикова подготовка и квалификация“. Като цяло научните 

разработки на д-р Никола Стоянов напълно отговарят на темата на обявения 

конкурс и представят автора като сериозен и задълбочен изследовател в 

областта на сигурността и отбраната. 

Цялостният анализ на продукцията на кандидата показва, че той е 

утвърждаващ се изследовател по тези проблеми, а заглавията, представени 

за рецензиране, напълно покриват академичните изисквания и стандарти. 

 

 

2.Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

Личната ми експертиза показва липса на плагиатство в 

предоставените научни публикации. Не ми еизвестно да е представен 

неанонимен писмен сигнал за установяване на плагиатство в научните 

публикации на кандидата.  



 

 

3.Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата 

Педагогическата дейност на кандидата започва като старши 

инструктор във факултет „Командно-щабен“ на Военна академия  „Георги 

Стойков Раковски” . Кариерното му развитие продължава с назначаването 

му на длъжност директор на център „Квалификация, дистанционно 

обучение и компютърни симулации“ на Военна академия   “Г. С. Раковски”. 

Последната му длъжност е директор на Департамент „Дистанционно 

обучение, езикова подготовка и квалификация“ във Военна академия “Г. С. 

Раковски”. 

Бил е хоноруван преподавател по дисциплината „Гражданско-военно 

сътрудничество“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“ в 

Благоевград и по дисциплината „Информационни и хибридни войни“ в 

Университета по библиотекознание и информационни технологии в София. 

Кариерата му преминава и през щабни длъжности на оперативно и 

стратегическо ниво в различни структури от въоръжените сили. Това са 

длъжности в Управление „Личен състав“ в Генералния щаб, Съвместно 

оперативно командване и Съвместно командване на силите. 

Д-р Стоянов е изпълнявал мисия в Ирак като началник щаб на 4-ти 

пехотен батальон, след което изпълнява мисия в Афганистан, на  длъжност 

национален командир на 14-и български военен контингент. 

През целия този период д-р Никола Стоянов работи активно по своето 

теоретично и методическо изграждане. Подпомага със своя опит слушатели 

и специализанти в процеса на подготовката и провеждането на занятия, 

щабни тренировки и учения, като успешно пренася своите научни 

постижения в учебния процес. Придобитото образование в магистърската 

програма „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ и 

опитът в щабната работа на стратегическо и оперативно ниво му дава 



възможност да стимулира познавателната и творческа активност на 

обучаемите и постоянно да издига нивото на обучение, прилагайки 

съвременни методи и форми. Има изграден авторитет на преподавател с 

необходимата методическа и теоретична подготовка. Притежава нужния 

капацитет за ръководство на докторанти. 

През последните години ежегодно ръководи специализанти, 

участващи в съвместните, включително и многонационални учения и 

тренировки в различни формати.  

Участвал е в Проект BG051РО001-4.3.04-0005 „Развитие на 

електронни форми на дистанционно обучение в системата на Института за 

перспективни изследвания на отбраната”. 

 

 

4. Основни научни резултати и приноси 

Научните трудове на д-р Никола Стоянов са насочени към 

съвременните проблеми и тенденции в развитието на военнотеоретичната 

мисъл, в контекста на новите реалности в средата на сигурност. 

Авторът изследва съвременните проблеми на хибридните заплахи и 

т.н. „цветни революции“, чрез разработването и внедряването на нови 

методи, подходи и модели за тяхното противодействие. 

Научните и научно-приложни приноси на кандидата са в 

професионално направление 9.1. „Национална сигурност“ и 9.2. „Военно 

дело”. Най-значимите от тях са следните: 

- Предложен е научно обоснован подход за определяне на мерки за 

противодействие на хибридни заплахи; 

- Доразвита е теорията и практиката, свързана с класификация на 

етапите на организиране и провеждане на цветните революции и тяхното 

място в хибридната война; 



- Предложена е 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; 

- Създадена е стройна система от теоретични обобщения по 

проблемите на същността и принципите на съвременните хибридни войни и 

цветните революции; 

В предложените разработки определено личи авторското участие на 

кандидата, чрез което той успява да реализира постигане на конкретни 

научни постижения, което определям изцяло като негова лична заслуга. 

 

5. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката 

Посочените приноси са оригинални и значими от гледна точка на 

науката за сигурността и военната наука, с необходимия полезен ефект за 

въоръжените сили. Те представляват теоретични обобщения, решения и 

предложения на важни за сигурността и отбраната на страната научни и 

приложни проблеми, които са на равнището на съвременните постижения. 

Изследванията на д-р Никола Стоянов са използвани в процеса на 

подготовката на кадри по проблемите на сигурността и отбраната и по-

конкретно при подготовката на слушатели, специализанти и докторанти от 

Военна академия „Георги Стойков Раковски“. 

 

6. Критични бележки за представените трудове 

По представената за оценка научна продукция може да се дадат 

следните бележки и препоръки. Макар че езиковата подготовка на 

кандидата е на добро ниво, липсват достатъчно публикации в чужбина. 



Основната част от публикациите са представени и издадени в рамките на 

Военна академия „Георги Стойков Раковски“ и Национален военен 

университет „Васил Левски“. Кандидатът не е ръководил докторанти, макар 

че има значителен опит със специализанти. 

 Бих препоръчал на кандидата да развие своята публикационна 

активност в авторитетни национални и международни издания и в 

международни научни форуми.  

 Критичните бележки към представените за рецензия трудове не 

променят цялостната позитивна оценка за д-р Никола Стоянов в настоящето 

становище. Считам, че тези препоръки ще се реализират в бъдещата му 

дейност. 

 

7. Заключение 

Научните и научноприложните приноси, както и професионалната 

академична дейност на д-р Никола Стоянов отговарят на  законовите 

изисквания и на възприетите наукометричните критерии. За цялото му 

научно творчество, изследователска работа и педагогическата дейност може 

да се даде висока оценка, независимо от отбелязаните по-горе критични 

бележки. 

 

8. Оценка на кандидата 

Оценката ми за научните трудове на д-р Никола Стоянов, единствен 

участник в конкурса за академична длъжност „доцент" в област на висше 

образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. 

Национална сигурност, обявен за нуждите на катедра „Политики, стратегии 

и отбранително планиране“, е положителна. 



Това ми дава основание да предложа на уважаемото жури да избере за 

доцент доктор Никола Тодоров Стоянов. На основание чл. 59 от 

ППЗРАСРБ журито да предложи на Факултет „Сигурност и отбрана“ на 

Военна академия „Георги Стойков Раковски“ да утвърди избора за 

получаване от кандидата на академичната длъжност „доцент“. 

 

 

5 май 2021 г.      Член на научното жури:  

 

Полк. доц. д-р Нелко Ненов 
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