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СТАНОВИЩЕ 

 

От доцент д-р Георги Григоров Гоцев, доцент в научна секция „Инова-

ции и платформи в образованието и класификацията“ на Институт „Перспек-

тивни изследвания за отбраната“ във Военна академия „Георги С. Раковски“, 

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, № 82, тел. 0887928426 

за научните трудове, представени за участие в конкурс за заемане на ака-

демична длъжност „доцент“ за цивилен служител в научна секция „Военна ис-

тория и патриотично възпитание“ към Институт ,,Перспективни изследвания 

за отбраната“ на Военна академия „Георги С. Раковски“, в област на висшето 

образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „На-

ционална сигурност“, обявен със заповед № СИ29-РД03-208/03.08.2021 г. на 

началника на Военна академия „Георги С. Раковски“ и публикуван в ,,Държа-

вен вестник“, бр. 68/17.08.2021 г. 

на кандидата д-р Стоян Валентинов Николов, главен асистент в научна 

секция „Военна история и патриотично възпитание“, Институт ,,Перспективни 

из-следвания за отбраната“ на Военна академия „Георги С. Раковски”. 

 

1. Обща характеристика на научноизследователската, научно-при-

ложната и педагогическата дейност на кандидата. 

В обявения със заповедта на началника на Военна академия № СИ29-

РД03-208/03.08.2021 г. конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ 

за цивилен служител в научна секция „Военна история и патриотично възпи-

тание“ към Институт ,,Перспективни изследвания за отбраната“, участва един 

кандидат – главен асистент д-р Стоян Валентинов Николов. Подадените от 
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кандидата документи за участие в конкурса отговарят на законовите изисква-

ния и на Правилника за развитие на академичния състав във Военна академия 

„Георги С. Раковски“. 

Посочената за конкурса научна продукция е основно в областта на воен-

ноисторическите аспекти на защитата на националната сигурност. Във връзка 

с участието му в конкурса д-р Николов е представил в резюме 13 публикации, 

от които 1 монография (310 стр.), 1 книга на базата на защитен дисертационен 

труд (328 стр.), 6 статии и 5 научни доклада, които не повтарят научните тру-

дове, представени за придобиване на образователната и научна степен ,,док-

тор“ във ВАК (2010 г.). 

Представените научни трудове по съдържание и брой оценявам като до-

статъчни за успешно участие в конкурса за „доцент“. Справката за изпълнение 

на минималните национални изисквания по член 2б, ал. 3 от ЗРАСРБ в научна 

област 9. „Сигурност и отбрана“ за академична длъжност „доцент“ показва, че 

кандидатът събира 555 точки при минимално изискване от 400 точки. 

Публикациите на кандидата, представени за конкурса, по тематика като 

цяло са в научна област 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 

9.1. „Национална сигурност“. В тях се разглеждат основно военноисторически 

проблеми на изграждането на българската военна мощ през периода след въз-

становяването на българската държавност през 1878 г. до 1918 г., международ-

ноправните и хуманитарните аспекти на военнопленническия въпрос през 

време на войните през този период. От представените трудове е видно, че из-

следователските усилия на кандидата са насочени главно към развитие на во-

енноисторическата мисъл чрез изследване на организационното развитие на 

българската войска и в частност на изграждането и успехите на българската 

конница във войните за национално обединение, и живота и военната служба 

в Българската армия през този важен за България исторически период. 
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От научната продукция на кандидата проличава неговата активност при 

разглеждането на изследваните въпроси и стремежа му да развива военноис-

торическата мисъл чрез проучване на голямо количество източници и техния 

целенасочен анализ. В представените за оценка трудове прави впечатление за-

дълбочената оценка на автора на историческите факти, както и това, че те са 

разработени самостоятелно от него.  

От представените документи е видно, че кандидатът е активен участник 

в научноизследователска дейност. През 2016 г. той участва в проект „Моите 

предци на война“ на Министерството на културата;  през първата половина на 

2018 г. - в проект „Враг/приятел“ на Министерството на културата и в прояви 

по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз; през 

2018 г. - в проект „Градът и музеят – партньори в осмисляне на наследството“ 

на Столичната община“; през 2019 г. - в проект „Белезите на войната: загубе-

ното архитектурно наследство“ на Столична община. През периода от 2012 г. 

до 2018 г. д-р Стоян Николов е участвал в организиране на десетки изложби 

на военноисторическа тема; в изготвяне на научни паспорти и експертни за-

ключения за идентифициране на движими културни ценности; бил е научен 

консултант на филма „Сага на пропуснатите възможности“ на проф. д.и.н. 

Иван Илчев и др. През този период кандидатът е участвал в значителен брой 

научни конференции. В момента д-р Стоян Николов е секретар на Съвета на 

Институт „Перспективни изследвания за отбраната“ и отговорен редактор на 

списание „Военен журнал“.  

2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

Представените за конкурса научни трудове показват личната творческа 

дейност на кандидата. Нямам данни сред представените текстове да има та-

кива, които цялостно или частично да са заимствани от публикации на други 

автори, без позоваване или коректно цитиране. Не ми е известно да има пре-

тенции към кандидата от други автори за некоректно ползване на техни научни 

трудове, както и други сигнали за плагиатство от негова страна. 
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3. Оценка на педагогическата дейност на кандидата 

Към момента кандидата заема длъжност главен асистент в научна секция 

„Военна история и патриотично възпитание“ на Институт ,,Перспективни из-

следвания за отбраната“ на Военна академия „Георги С. Раковски“, където 

преподава на обучаемите теми по Военна история, Военнополитическа исто-

рия на България, курсове по подготовка на архивисти и методика на научните 

изследвания.  През периода 2011-2018 г. д-р Николов многократно е изнасял 

лекции и беседи за нуждите на Министерството на отбраната, НВИМ, пред 

военнопатриотични и други обществени организации. 

Теоретичната подготовка на д-р Николов в сферата на сигурността се 

основава в голяма степен на дисертационния му труд „Пленническият въпрос 

от войните на България 1885-1918 г.“ и придобита образователна и научна сте-

пен „доктор“ в област на висшето образование „Хуманитарни науки“, профе-

сионално направление „История и археология“, защитен през 2010 г. Моно-

графията на кандидата „Българската конница 1878–1912 г.“ е определено по-

стижение и значим факт в българското военноисторическо наследство. 

4. Основни научни резултати и приноси 

Основните научни резултати на кандидата са главно в областта на воен-

ноисторическите аспекти на защитата на националната сигурност. Същите мо-

гат да се обобщят като развитие на знанията в тази област, отразени в неговите 

теоретични разработки в съответствие с познавателните изисквания на проб-

лемно-хронологичния подход към тази проблематика. 

Най-значимите научни и научно-приложни резултати в представените 

трудове на д-р Стоян Николов мога да определя като свързани с:  

- развитие на военноисторическата теория за изграждането на българ-

ската военна мощ след възстановяването на българската държава през 1878 г. 

до края на войните през 1918 г., 

- развитие на знанието за организационното изграждане и бойното из-

ползване на българската конница като род войска до Балканската война; 
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- анализ на международното право за военнопленниците, приложено 

към  участието на българската войска във войните от Освобождението до Пър-

вата световна война и след нея в изследователското поле между военната и 

дипломатическата история; 

- обогатяване на българската историография с фактология по военно-

пленническия въпрос през войните на България в периода 1885–1918 г.; 

- обогатяване на военната наука със сведения за живота и професионал-

ния път на изтъкнати военни личности с принос за развитието на военното 

дело и организационното развитие на българската войска. 

5. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката  

Значимостта на научните и научно-приложните приноси на д-р Николов 

е очевидна от неговите трудове. Проведените от кандидата изследвания и по-

лучените резултати са несъмнено постижение на военноисторическа мисъл и 

обогатяват военноисторическото ни наследство. Те позволяват да се разшири 

обучението на специалистите в областта на сигурността и отбраната на стра-

ната по военноисторическите аспекти на организационното развитие на бъл-

гарската армия. Научната продукция на кандидата дава знания по явления и 

процеси в българската военна история, представляващи интерес за специалис-

тите, работещи в професионално направление 9.1. „Национална сигурност“. 

6. Критични бележки за представените трудове  

Към представените трудове нямам съществени критични бележки, които 

за повлияят положителна ми оценка за тях. 

7. Заключение 

Представената от д-р Стоян Валентинов Николов документация и на-

учна продукция доказват, че той е успешен кандидат за заемане на академич-

ната длъжност „доцент“ в научна секция „Военна история и патриотично въз-

питание“ на Институт „Перспективни изследвания за отбраната“ на Военна 

академия „Георги Стойков Раковски“. 
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8. Оценка на кандидата  

Като цяло кандидатът отговаря на условията за заемане на конкурсната 

академична длъжност „доцент“, определени в чл. 53 на ППЗРАСРБ и справ-

ките по чл. 54, ал. 1 на същия правилник. В съответствие с чл. 57 на 

ППЗРАСРБ, в предвид цялостната експертна, научноизследователска и препо-

давателска дейност на кандидата д-р Стоян Валентинов Николов му давам 

обща положителна оценка и гласувам положително за заемане от същия на 

академичната длъжност „доцент“ в научна секция „Военна история и патрио-

тично възпитание“ на Институт „Перспективни изследвания за отбраната“ по 

конкурса, обявен със заповед № СИ29-РД03-208/03.08.2021 г. на началника на 

Военна академия „Георги С. Раковски“ и публикуван в ,,Държавен вестник“, 

бр. 68/17.08.2021 г. 

 

9 ноември 2021 г.               Член на журито: ............................................ 

                                                                         /Доцент д-р Георги Гоцев/ 
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