
 
 

СТАНОВИЩЕ 
 

от професор д-р Владко Мичов Иванов, член на научно жури по конкурс за 
академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 9. Сигурност и 
отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, обявен със 
заповед № СИ29-РД03-208 от 03.08.2021 г. на началника на Военна академия „Г. 
С. Раковски” и обнародван в „Държавен вестник” брой 68 от 17. 08. 2021 г. 
 

 
 

I. Обща оценка на качествата на кандидата, трудовете и 

актуалността на научната продукция 

По горепосочения конкурс е подал изискващите се документи един 

кандидат – главен асистент доктор Стоян Валентинов Николов от научна секция 

„Военна история и патриотично възпитание” в институт „Перспективни 

изследвания за отбраната” на Военна академия „Г. С. Раковски”. Преди да 

започне работа на тази длъжност (2019 г.), същият преминава забележителен 

професионален път. Завършил е СУ ,,Св. Климент Охридски”, работи в 

Националния военноисторически музей, консултира изяви с родолюбива 

насоченост. Освен в преподавателската и научноизследователската работа 

същият активно участва в живота на Академията, секретар е на Съвета на 

Институт ,,Перспективни изследвания за отбраната“. Отговорен редактор на 

списание ,,Военен журнал“. 

Кандидатът представя за рецензиране общо 13 публикации (1 монография, 

1 книга на базата на защитен дисертационен труд, 6 статии и 5 доклада). Същите 

са публикувани между 2012 – 2021 г., след приключване на процедурата за 

получаване на докторска степен. Приемам, че списъкът на научната продукция 

на кандидата е коректен. Трудовете са лично дело на автора и са  публикувани в 

авторитетни издания. Справката за изпълнение на минималните национални 

изисквания по чл.2 б, ал. 2 и ал. 3 от ЗРАС потвърждава горното. 



 2 

Представената материя е в сферата на военното дело, с превес на 

историческата тематика и попада в зоната на професионално направление 9.1. Тя 

е актуална с историческите уроци за военното дело на българите, градили 

началото на Третата българска държава. 

II. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата 

Педагогическата подготовка и изявите на кандидата не оставят съмнение 

относно участието му в конкурса. Дидактическото му израстване върви 

успоредно с професионалното. Организационната работа сред високообразовани 

и взискателни хора, отговорностите в публичните изяви, участието в 

конференции и проекти са предпоставка, че ще се справи на по-високи нива. 

III. Оценка на научните и приложни приноси в представените научни 

трудове и тяхната значимост 

Изразявам принципното си съгласие с приносите, които кандидатът по 

конкурса изтъква в „Справка за научните и научно-приложните приноси от 

научните трудове“. Ролята ми на страничен анализатор позволява същите да 

бъдат обобщени в три научно-приложни кръга, които включват трудовете, 

изявите и участието на автора в творческата дейност на Военна академия. 

Според продукцията и значимостта на първо място изтъквам приносите на 

кандидата в сферата на организационното изграждане на Българската армия в 

периода 1878-1912 г. Представеното не е само хронология, то е исторически, 

военнополитически и социален урок. Това, което нашият естаблишмънт не 

научи, се стовари върху българския народ  в няколко героични, но загубени 

войни. То поставя сянка и в преговорите с Република Северна Македония. 

Приносите във военно-организационно отношение се илюстрират чрез трудовете 

за изграждане на българската конница. (особено №3.1 и 7.1). Това е един 

национален модел, училище за всички институции и дейци на България, огнище 

от оптимизъм. За 30 години (1878–1912 г.) нашият народ от нищото възстанови 

славата на победоносната българска конница в условията на недоимък и сложна 

геополитическа игра на великите сили. В Балканската война тя вече 
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побеждаваше. Това е съизмеримо с най-големите постижения на българите и има 

стойността на военно-исторически, икономически и политически пример, който е 

видян и оценен с изненада от света. Де факто Третата Българска държава става 

известна със Съединението и армията, плод на стопански възход и родолюбие. 

Конницата е представена чрез концептуални, организационни, материално-

технически, ветеринарни, учебно-подготвителни и в крайна сметка чрез 

военнотеоретични стратегически измерения. Поучително е и нейното използване 

не само на фронта, но и в сферата на обществения ред (борбата с 

разбойничеството). Най-после научното и приложното ниво на авторовите тези 

показва как работи вечната дилема на българския елит между Изтока и Запада. 

Побеждава уникалният български модел с нашите офицери и войници, израсли 

на родна земя. 

Вторият теоретико-познавателен и приложен кръг в трудовете на 

кандидата е обособен в сферата на международното хуманитарно право (№5.1, 

7.1, 7.5, 7.8 и др.). За съжаление материалът върху който се правят изследванията 

са българските военнопленници в три поредни войни. Кандидатът представя 

отношението на съседните държави към нашите войници, разкрива тъмната 

страна на войните и хладнокръвието на дипломатическата история. 

Дидактическата страна на проблематика засяга подготовката на българските 

контингенти за мисии в чужбина. 

Военното строителство, преплетено с националния дух и влиянието на 

чуждите школи е третият значим приносен кръг. Той е изведен чрез биографиите 

на  наши познати и непознати военни дейци. Те израстват като военни теоретици 

и герои в новите времена на разделена Европа, имат своите върхове и утопични 

идеи. Според мен основното, сентенцията на този епос от победи и загуби, лични 

озарения и трагедии е липсата на еднозначна оценка на нашите пълководци и 

войници. Ние трябва да научим и този урок – всички, които са работили за 

България и особено тези, които са дали живота си, трябва да се поставят в 

пантеона на безсмъртието. На този етап ние още се делим на фили и фоби, 
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робуваме на критерии, задавани отвън. Всъщност става дума за нашите деди и 

отци и едва ли е нужно да бъдем поучавани от хора, които нямат нищо общо с 

тях. 

Очевидно е, че научната продукция на автора е плод на личното 

светоусещане и родолюбива жизнена установка. Тя е почит към миналото и 

принос към бъдещето на България. Тази проблематика ще бъде вечна и нашите 

наследници ще имат извори от които да продължават градежа с име България. 

IV. Критични бележки и препоръки към бъдещата дейност на 

кандидата 

Главен асистент доктор Стоян Николов е направил достатъчно за да получи 

академичната длъжност „доцент“. Препоръчвам му да свърже съвременната 

история с преддверието на нашия народ, който от Мизия, Тракия и Македония 

отива на бой в Троя със снежнобели коне, сребърни брони и златен богоравен 

ореол. Голям проблем за нашата наука и политика са постоянните разделения, 

съмнения и дребнавост. Когато правим анализи на историческа тема трябва да 

погледнем какво се прави в Сърбия, Полша, Унгария. При нашите съседи от Зевс 

до Христос и от митовете за потопните времена до безспорните факти, всичко е 

гръцко и позитивно.  

Заключение 

Мненията и препоръките по трудовете на кандидата са лични виждания. Те 

не поставят под съмнение приносите към теорията, историята и уроците от 

военното дело на българите. Изключително високо оценявам неговата 

организаторска, изследователска, патриотична и педагогическа дейност. Тя е 

развърната на широк фронт – от художествено-творчески до военно-

професионални изяви. Според мен авторът заема достойно място сред 

българските будители и академичната общност.  

Казаното ми дава пълно основание да гласувам положително и да предложа 

на научното жури да присъди на главен асистент доктор Стоян Николов 

академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 9. Сигурност и 
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отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, обявен със 

заповед № СИ29-РД03-208 от 03.08.2021 г. на началника на Военна академия „Г. 

С. Раковски” и обнародван в ДВ бр. 68 от 17.08.2021 г. 

 

 

 
 

05. 11. 2021 г.                                 Изготвил становището:  
 

гр. София        Проф. д-р Вл. Иванов 

 

 

 


