
 

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

 

 
 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 
 

от Йордан Ангелов Баев, 

доктор по история, професор във Военна академия „Г. С. Раковски“ 

тел. 0887 282 261 

 

 

на научните трудове, представени в 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 научна секция „Военна история и патриотично възпитание“ на институт 

„Перспективни изследвания за отбраната“ за преподаване на учебните 

дисциплини: „Военнополитическа история на България”, „История на войните 

и военното изкуство”, „Военна история”, „История на международните 

отношения” и „История на балканските народи”, обявен в бр. 68 на „Държавен 

вестник“ от 17 август 2021 г.  

 

 

В съответствие със Заповед на началника на Военна академия „Г. С. 

Раковски“ № СИ29-РД03-260 от 6 октомври 2021 г. съм определен за член на 

научното жури за избор на академичната длъжност „доцент“ в научната 

секция „Военна история и патриотично възпитание. В обявения конкурс има 

единствен кандидат: Стоян Валентинов Николов, доктор по история, главен 

асистент в научна секция „Военна история и патриотично възпитание“ в 

Институт „Перспективни изследвания за отбраната“ при Военна академия „Г. 

С. Раковски“. От приложена справка е видно, че кандидатът е надхвърлил с 

над 150 т. количествените показатели на необходимите минимални 

изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“ съгласно чл. 2б, 

ал. 2 и 3 от ЗРАСБ и чл. 1а, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗРАСБ. 
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1. Кои трудове от представените от кандидата се приемат за оценка 

от рецензента: 

 Представеният списък с научна продукция на Стоян Николов 

съдържа общо 22 публикации. В този списък не са включени още няколко 

авторски разработки, сред които биографични справки в електронно издание 

по музеология и военна история, посветени на известни български 

военноначалници като ген. Никола Иванов, ген. Никола Жеков и ген. Павел 

Христов, както и по-ранни публикации на Николов в специализирани 

исторически списания („Минало“ и „Македонски преглед“). За нуждите на 

конкурса са представени за рецензиране 13 публикации. Сред тях са една 

монография в качеството на хабилитационен труд, една монография, която 

представлява допълнен и преработен вариант на защитен дисертационен труд, 

шест научни статии и пет научни доклади. Предвид на обстоятелството, че 

някои от представените статии и доклади (7.1, 7.5, 7.8, 7.9 и 7.10) са обект на 

задълбочено разглеждане в трета и четвърта глава на книгата „Забравените 

герои“, а научният доклад 7.11 е разгледан също в първа глава на 

монографията „Българската конница“, те няма да бъдат отделно рецензирани. 

 

2. Обща характеристика на научноизследователската и научно-

приложната дейност на кандидата. 

Кандидатът е защитил докторска дисертация по научна специалност 

„История на България“ с военноисторическа проблематика в катедра „История 

на България“, Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2010 

г. През следващите девет години работи в Националния военноисторически 

музей, шест от които на длъжност „главен асистент“ и завеждащ периода за 

история на Балканските войни. В периода 2016-2019 г. участва последователно 

в четири научноизследователски проекти в направление „историческо 

наследство“, два от които финансирани от Столична община и два от 

Министерството на културата. 

През 2019 г. след спечелен конкурс е назначен за „главен асистент“ по 

военна история в Институт „Перспективни изследвания за отбраната“. 

Благодарение на своята предварителна подготовка, последователен стремеж 

към придобиване на нови научни знания и възприемане на ефективни 

методологически подходи в своята изследователска дейност, в сравнително 

кратък срок Стоян Николов успя да подготви и публикува своя 

хабилитационен монографичен труд. Красноречиво свидетелство за бързата и 

плодотворна адаптация сред колектива на ИПИО е избирането му за секретар 

на Научния съвет на института и за отговорен редактор на специализираното 

периодично издание на Военна академия и Министерството на отбраната 

„Военен журнал“. Характерно за научно-приложната дейност на кандидата е 

изготвянето на редица експертни исторически справки за нуждите на Военна 
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академия „Г. С. Раковски“. 

 Хабилитационният труд „Българската конница 1878-1912“ с обем от 

310 стр. е структуриран в три основни глави с общо 15 параграфи. Това е 

първото самостоятелно монографично изследване за този род войска. Базира 

се на разнообразни документални свидетелства от българските военни архиви, 

включително и лични фондове на български военноначалници, както и на 

много детайлно проучване на специализирани периодични издания като 

„Нашата конница“, „Кавалерийска мисъл“, „Военен журнал“, „Военни 

известия“, „Военноисторически сборник“.  

В съдържателната част на монографията основополагащ е 

хронологично-проблемният подход с използване на статистични и аналитични 

методи. Авторът съвсем закономерно проучва генезиса и създаването на 

българската конница като особен род войскови формирования още в условията 

на Руско-Турската война и по време на Временното руско управление. В 

отделните глави основно внимание се отделя за изследване на 

организационното развитие, материалното осигуряване и обучението на този 

род войска. Логично е обособен качествено новият етап в изграждането на 

българската конница в периода 1886 – 1912 г. със създаване на Кавалерийска 

дивизия, Гвардейски конен полк и Кавалерийска школа. Специфично място в 

монографията е отделено на въпросите за правно-нормативната уредба и 

зараждането на българската военнотеоретична мисъл по конно дело.  

Постигнатото в хабилитационния труд се отличава с оригинален 

характер и запълва недостатъчно изследвана тема в българската 

военноисторическа наука. Искрено вярвам, че авторът ще продължи своите 

дирения по тази проблематика за разкриване на приноса на българската 

конница по време на войните за национално обединение (1912-1918 г.). В 

същото време, намирам за основателна забележката на рецензента на труда 

доц. Румен Николов, че е необходимо допълнително проучване по въпроса за 

взаимодействието между българската конница и другите родове войски в 

българската армия. 

Представената за рецензиране книга „Забравените герои. Пленническият 

въпрос от войните на България 1885-1918 г.“ с основание може да се определи 

като оригинално пост-докторантско изследване (В списъка за година на 

издаване е посочена 2018 г., но в самата книга се посочва 2019 г.), тъй като 

авторът е провел допълнителна изследователска работа и е осъществил 

чувствителна редакция на защитения през 2010 г. дисертационен труд. За това 

говорят и многобройните отделни публикации в десетилетието след защитата 

на дисертацията (2011-2020).  Книгата е с обем от 328 стр. и се състои от четири 

глави с общо 15 параграфи, с използване основно на хронологично-

проблемния подход. Проучени са значителен брой документи от български 

архиви, мемоарни свидетелства, обнародвани материали в специализирания 
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печат, наличната научна литература. Благодарение на своя докторантска 

специализация в Белградския университет, Стоян Николов е проучил и 

използвал също дипломатически документи от Архива на Сърбия за периода 

на Балканските войни. 

С основание авторът на книгата още в увода разглежда някои 

специфични терминологични понятия като различното значение на 

„военнопленник“ и „заложник“. Важно място е отделено и на развитието на 

международното военно и международното хуманитарно право в новото време 

с анализ на Женевските и Хагски конвенции (1864, 1899, 1907), които са основа 

на съвременното международно хуманитарно право с приемането в периода 

след Втората световна война на Нюрнбергското наказателно законодателство, 

Женевските конвенции от 1949 г. и допълнителните протоколи от 1977 г. и 

Римския статут на Международния наказателен съд от 1998 г. Николов има и 

отделни публикации по тези съществени правно-нормативни въпроси, които 

не са включени в списъка с материали за рецензиране. 

Изследването за „пленническия въпрос“ разглежда детайлно темата в 

периода на войните за национално обединение на България (1886-1918). 

Основното внимание е насочено към пленените войници и офицери от 

българската войска, но се разглеждат също и специфичните случаи на 

пленяване на цивилно население, третирано от вражеските военни и държавни 

власти също като „военнопленници“. Подробно се изследва, на основата на 

българските архивни данни, положението на българските пленници по време 

на Балканските и Първата световна война в различните условия на чуждоземно 

задържане и интерниране – сръбски, турски, гръцки, румънски, руски, 

британски, френски и италиански плен. Важно място в книгата се отделя на 

специфичния проблем със задържането в плен на значителни войскови части в 

резултат на изпълнение на Солунското примирие от 29 септември 1918 г., 

чийто статут не се основава на обичайния за времето принцип на взаимност. В 

заключителната част на труда се проучва също и отношението на държавните 

институции, партиите и обществеността в България към „пленническия 

въпрос“  в кризисния период непосредствено след края на Първата световна 

война. Въпреки направената уговорка, че в книгата няма да се разглежда 

въпросът за положението на чуждестранните „военнопленници“ в България в 

периода на войните, изследването щеше да спечели ако бе отделено място и на 

тази тема от гледна точна на необходимия съпоставителен анализ. Също така, 

едно цялостно проучване на „пленническия въпрос“ изисква привеждане и на 

оригинални материали от съответните национални архиви, които биха могли 

да дадат ценни допълнителни данни по темата. Авторът цитира изследване на 

доц. Димитър Митев, който преди близо 40 години по поръчка на БАН донесе 

в България голям брой микрофилми за новата българска история от 

Британския национален архив в Лондон. Тези микрофилми, както и подобни 
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микрофилми с документи от френските национални архиви могат свободно да 

се ползват днес в отдел „Чужди архиви“ на Централния държавен архив в 

София. 

В представените за рецензирани научни доклади и статии има редица 

публикации за личности, оставили ярка следа в историята на отделни родове и 

видове войски. Такива са очерците за артилериста Стефан Славчев, пилота 

Джовани Сабели, капитан II ранг Димитър Добрев. Темата за видни 

персоналии в българската военна история представлява съществена част в 

научното и научно-популярно творчество на Стоян Николов. Чрез конкретните 

примери на войнска доблест, бойни умения и жертвоготовност много 

подходящо и въздействащо се изваждат от забрава достойни примери за 

подражание и патриотично възпитание. Независимо, че в книгата 

„Забравените герои“ Николов отделя съответно място на генерал-лейтенант 

Тодор Кантарджиев, неговият научен доклад от 2016 г. допълва образа на 

военноначалника и неговата командна дейност в годините на Първата световна 

война. Научният доклад „Генерал-лейтенант Константин Лукаш и 57-и 

пехотен полк“ е посветен на малък епизод от дейността на генерала като ротен 

командир в полка в продължение на месец и половина. В същото време 

Николов само с по едно изречение маркира много по-значими периоди от 

военната кариера на ген. Лукаш като флигел-адютант и доверено лица на цар 

Борис III и най-вече като началник-щаб на българската армия в драматичните 

години на Втората световна война (1941-1944). 

 

 

3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

 Разгледаните по-горе авторски научни публикации показват, че 

кандидатът е проучвал и анализирал редица неизследвани досега в българската 

историография проблемни теми с привличане на голям брой нови архивни 

източници. Това недвусмислено потвърждава оригиналния характер на 

неговите изследвания и липса на каквито и да е признаци за плагиатство. 

 

4. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата. 

 В качеството си на редовен докторант Стоян Николов е водил 

упражнения по нова българска история със студенти от специалности история 

и архивистика в СУ „Св. Климент Охридски“. В периода 2011-2019 г. е водил 

специализирани лекции по военна история за нуждите на Министерството на 

отбраната и Сухопътни войски, а в същия период е изнасял специализирани 

беседи в НВИМ пред официални делегации и гости на МО и военно-

патриотичните съюзи, за което е награден с грамота от Началника на 

отбраната.  

 Непосредствено след назначаването си за главен асистент във Военна 
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академия „Г. С. Раковски“ Стоян Николов се включва активно в 

преподавателската дейност с лекционни модули по „Военна история“ и 

„Военнополитическа история на България“ в бакалавърски и магистърски 

програми, в специализирания Стратегически курс за старши офицери и 

експерти по военно дело и национална сигурност, както и в докторантския 

курс по „Методика на научните изследвания“. През учебните 2019/2020, 

2020/2021 и 2021/2022 г. той има ежегоден хорариум от над 100 академични 

часа, което представлява сериозно натоварване с преподавателска дейност 

предвид на обстоятелството, че основната му ангажираност е с 

научноизследователска дейност. В рамките на своята дейност за 

популяризиране достиженията на военноисторическата наука Николов има 

редица участия в предавания с патриотична проблематика в национални 

електронни медии (ВТК, Агенция „Фокус“ и др.) 

 

 

5. Основни научни резултати и приноси. 

 Както се посочва в приложена справка, трайните научни интереси на 

кандидата, отразени в представените за рецензия публикации, са свързани с 

четири проблемни области: 1) Организационно изграждане на българската 

конница; 2) Международно хуманитарно право; 3) Българските пленници; 4) 

Изтъкнати военни дейци. Като изразявам съгласие с тази констатация, бих 

искал да допълня, че Стоян Николов проучва една особено динамична епоха в 

създаването и изграждането на третата българска държава за период от над 40 

години (1877-1919). Най-важните приносни моменти в неговите научни 

публикации са свързани с цялостно и детайлно проучване на слабо изследвани 

теми и проблеми в българската историография и въвеждане за пръв път в 

научна употреба на голям брой нови автентични източници от българските 

архиви и специализиран периодичен печат. С това той несъмнено обогатява 

научната книжнина в областта на военната и военнополитическата история. 

Безспорни свидетелства за тези приноси са съобщените 14 цитирания на 

публикации на кандидата от други автори. Едно от тези цитирания е в 

индексирано рейтингово списание (Bulgarian Historical Review), а две други - в 

публикации в чужбина (Сърбия). 

 

  

6. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката. 

 Създаването на нови научни знания в особено важни проблемни 

области като отбраната на държавата и защита на нейната национална 

сигурност, а в по-общ концептуален план сложните и актуални проблеми на 

войната и мира, безусловно обогатява и издига авторитета на съвременната 

военноисторическа наука. В същото време прилагането на тези нови знания в 

педагогическата и популяризаторска дейност подчертава несъмнения 
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приложно-практически характер на осъществяваната научноизследователска 

дейност на кандидата. 

 

 

7. Оценка в каква степен приносите са дело на кандидата. 

 Всички представени за рецензиране 13 научни труда, както и 

посочените допълнително още девет публикации са с единствен автор Стоян 

Николов и са лично дело на кандидата, резултат от негови продължителни и 

целенасочени научни дирения. 

 

 

8. Критични бележки за рецензираните трудове. 

 Освен отбелязаните няколко конкретни бележки към някои от 

представените за рецензиране публикации, бих искал да направя по-скоро две 

по-общи препоръки относно бъдещата изследователска дейност на Стоян 

Николов след избирането му на новата академична длъжност „доцент“: На 

първо място, бих препоръчал след като е натрупал достатъчно нови знания, да 

прояви по-голяма инициатива за участие в авторитетни международни форуми 

в чужбина и за публикации в рейтингови индексирани международни издания, 

с което ще допринесе за популяризиране на обективната историческа истина и 

издигане авторитета на българската военноисторическа наука в регионален и 

европейски план. На второ място, предвид необходимостта от специализирана 

учебна литература за студентите, слушателите и докторантите във Военна 

академия ще бъде изключително полезно, ако колегата Николов допринесе за 

реализиране на все още неосъществени стари инициативи в научната секция – 

за написване на подходящ учебник/учебно помагало по военнополитическа 

история на България и енциклопедичен терминологичен и тематичен 

справочник по българска военна история.  

  

 

9. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът смята, 

че следва да вземе отношение. 

 Познавам Стоян Николов от времето на постъпване на работа в 

Националния военноисторически музей след успешна защита на 

дисертационен труд. Той се ползваше с авторитет като компетентен експерт по 

проблемите на новата българска военна история. Включването му с доклади в 

организираните от нас военноисторически конференции с международно 

участие в началото на миналото десетилетие убедително демонстрира 

неговият стремеж да се занимава с научноизследователска дейност, което се 

потвърди напълно след назначаването му за главен асистент в ИПИО. 
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10. Заключение. 

 Като имам предвид научните постижения на кандидата, придобития 

преподавателски опит и активно участие в академичния живот на Военна 

академия „Г. С. Раковски“, бих искал да изразя своето убеждение, че 

постигнатото от него отговаря напълно на законовите и нормативни 

изисквания и критерии за заемане на академичната длъжност „доцент”, 

посочени в ЗРАСБ, Правилника за неговото прилагане и Правилника за 

развитие на академичния състав във Военна академия „Г. С. Раковски. 

 

 

11. Оценка на кандидата. 

 Убедено подкрепям кандидатурата на главен асистент д-р Стоян 

Валентинов Николов в 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 научна секция „Военна история и патриотично възпитание“ на институт 

„Перспективни изследвания за отбраната“. Призовавам уважаемите членове на 

научното жури да гласуват положително за неговия избор. 

 

 

 

9 ноември 2021 г.    Рецензент:                     проф. Йордан Баев 

 


