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СТАНОВИЩЕ 

от 

полковник доцент доктор инж. Галин Райнов Иванов 

доцент в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“  

при Военна академия „Георги Стойков Раковски” 

Област на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана”  

Професионално направление: 9.1. „Национална сигурност”  

Научна специалност: „Организация и управление извън сферата  

на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)” 

 
 

България, София, п.к. 1504, 

Бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, 

Тел.: +395 02 92 26670, Факс: +359 02 92 26544, 

E-mail: iwanow_off@abv.bg 

 

на научните трудове, представени на конкурса за заемане на академична длъжност 

„доцент” от област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално 

направление 9.1. Национална сигурност 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“, обявена със Заповед на Началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ №СИ29-

РД03-260/06.10.2021г. и обнародвана в Държавен вестник бр. 68/17.08.2021 г. 

 

На кандидата: доктор Стоян Валентинов Николов, главен асистент в научна секция 

„Военна история и патриотично възпитание” към Институт ,,Перспективни изследвания за 

отбраната“ на Военна академия ,,Г. С. Раковски”. 

 

Основание за изготвяне на становището: 

Заповед на Началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ №СИ29-РД03-260 

/06.10.2021г. 

 

София, 2021 г. 

ВОЕННА AКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 

1504, София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82 
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1. Обща характеристика на научноизследователската, научно- 

приложната и педагогическата дейност на кандидата 

Единственият кандидат в конкурса доктор Стоян Валентинов Николов е 

предложил за становище (по Списък на научните трудове) 22 (двадесет и два) 

труда с общ обем от 798 страници, от които един хабилитационен труд – 

публикувана монография в съответната научна област, публикувана книга на 

база на защитен дисертационен труд, 6 (шест) статии и 5 (пет) доклада, 

публикувани в научни списания и сборници с научно рецензиране. Цитирания 13 

(шестнадесет) на брой в международни и национални издания. 

От тях за становище се приемат 22 броя от предоставения списък на 

научните трудове на кандидата с номера [3, 5, 7.1, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8, 7.9, 7.12, 

7.13, 7.16, 7.17, 7.18, 7.2, 7.3, 7.6, 7.10, 7.11, 7.14, 7.15, 7.19, 7.20], с общ обем от 

798 страници по класификация на научната продукция както следва: 

 монография – 1 брой – [3] с обем от 310 страници; 

 публикувана книга на база на защитен дисертационен труд – 1 брой – 

[5] с обем от 328 страници; 

 публикации – статии 11 броя – [7.1, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8, 7.9, 7.12, 7.13, 7.16, 

7.17, 7.18] с обем от 108 страници; 

 публикации – доклади 9 броя [7.2, 7.3, 7.6, 7.10, 7.11, 7.14, 7.15, 7.19, 

7.20] с обем от 52 страници.  

Трудовете на кандидата са на достъпен език и намират много добра 

реализация, както сред експертите в областта, така и сред читателите не 

специалисти. Ползват се в учебния процес от специализанти, студенти и 

докторанти. В своята съвкупност научните разработки на доктор Стоян 

Валентинов Николов напълно отговарят на тематичната насоченост на обявения 

конкурс и представят автора като сериозен изследовател в областта на 

националната сигурност, военната история и военнопатриотичното дело на 

Република България. 

2. Становище, относно наличието или липсата на плагиатство 

Към дата на изготвяне на становището не ми е известно да са постъпили 

сигнали относно публикациите на кандидата за плагиатство от анонимен или не 

анонимен характер. 

Нямам данни представените научни трудове или части от тях да са 

плагиатствани. 
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3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата 

През 2004 г. доктор Стоян Валентинов Николов завършва бакалавърска 

степен в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, град София, 

Исторически факултет, „Бакалавър” по специалност ,,История“, историк, учител 

по история“. От 2006 г. е дипломиран магистър по специалност „Нова и 

съвременна история“, историк от Софийския университет „Св. Климент 

Охридски“, град София, Исторически факултет. 

От 2007 г. до 2010 г. е зачислен в докторантура в Софийския университет 

„Св. Климент Охридски“, Исторически факултет, Катедра ,,История на България“. 

Своята образователна и научна степен „доктор“ защитава през 2010 г. на тема: 

„Пленническияt въпрос от войните от 1885 – 1918 г.” 

През 2009 г. доктор Стоян Валентинов Николов реализира 

специализация в гр. Белград, Република Сърбия по програма  за обмен на 

студенти и докторанти между СУ ,,Св. Климент Охридски” и Белградски 

университет. 

Преподавателската и научноизследователската кариера на доктор Стоян 

Валентинов Николов започва като хоноруван преподавател докторант в катедра 

,,История на България“, Исторически факултет при Софийския университет „Св. 

Климент Охридски“, град София, (от 2008 г. до 2009 г.). 

През 2010 г. след спечелен конкурс е назначен на длъжност Старши експерт 

в дирекция “Научноизследователска и експозиционна дейност” в Националния 

военноисторически музей до 2013г., гр. София. Основната дейност, която развива 

като държавен служител в Националния военноисторически музей е 

научноизследователска, преподавателска и популяризаторска дейност, свързана с 

военната история на Република България. 

От  2013 – 2019 г. е назначен на длъжност главен асистент в Националния 

военноисторически музей, завеждащ период Балкански войни 1912 – 1913 г., като 

акцента на работа е научноизследователска, събирателска и експозиционна, 

изнасяне на специализирани беседи, идентифициране и паспортизиране на 

движими културни ценности, както и организиране на временни изложби. 

От 2019 г. до днес е назначен на академична длъжност главен асистент в 

Институт за перспективни изследвания в отбраната при Военна академия „Г. С. 

Раковски“, гр. София. 

Ежегодно ръководи по 3 – 4 дипломанта, завършващи обучението си във 

Военна академия „Г. С. Раковски“, град София. 
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През последните 3 години (на база на представената официална справка от 

Военна академия „Г. С. Раковски“) средната му аудиторна заетост е над 400 часа 

на годишна база и провежда занятия като лектор по дисциплините: 

 Военнополитическа история на България. 

 История на войните и военното изкуство. 

 Военна история. 

 История на международните отношения. 

 История на балканските народи. 

Доктор Стоян Валентинов Николов е доказан експерт от практиката във 

Военнообразователната системата на  Република България, Военната история и 

военнопатриотичното дело с над 11 годишен експертен опит в предметната 

област. Има множество квалификационни обучения в страната и чужбина в 

сферата на националната сигурност и военнопатриотичното дело. 

4. Основни научни резултати и приноси 

Основните научни резултати и приноси на доктор Стоян Валентинов 

Николов могат да се определят като научни, научно-приложни и приложни. 

 

Като научни приноси могат да се определят:  

 В монографията ,,Българската конница 1878 – 1912 г.“ е извършено 

първото цялостно и систематизирано научно изследване, посветено на 

този важен род войска в Българската армия за периода от 

възстановяването на българската държавност до навечерието на 

Балканската война, като е използван хронологическия подход [3]. 

 Проучена и анализирана е нормативната база за българската конница, 

като са посочени и някои неудачни решения, които са коригирани със 

следващи нормативни промени [3]. 

 Проучва разликите в отношението към пленниците на фронта и в 

тила. Проследява и нарушенията на международното право спрямо 

българските пленници [7.1]. 

 Разгледан е и проблемът с разбойничеството в Североизточна 

България, което налага съсредоточаването и масовото използване на 

българската конница при решаването на този важен 

вътрешнополитически въпрос в Княжеството [7.11]. 
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Като научно-приложни приноси могат да се определят:  

 Проучени и анализирани са различните аспекти от създаването и 

организационното развитие на конницата, обучението и подготовката 

на личния състав, рекрутирането и материално-техническото 

осигуряване, използването на конницата в Сръбско-българската война 

от 1885 г. и във вътрешнополитическия живот на Третата българска 

държава, зараждането на българската военнотеоретична мисъл по 

конно дело, както и приносите при изграждането на конницата на 

български офицери и подофицери [3]. 

 При командването на Северния артилерийски участък той доказва на 

практика своите теоретични построения и прилага редица новости – 

централизирано управление на огъня, масиран и съсредоточен огън, 

неподвижен заградителен огън и огневи валяк, с което е сред 

новаторите в използването на тези методи в артилерията [7.2]. 

 Анализира наличните извори и изследвания по темата и разкрива 

спазването на морското право от руска страна като неутрална в 

конфликта, включващо интернирането на личния състав и 

привеждането на корабите в негодно състояние за бойни действия 

[7.3]. 

 Анализира и обобщава приноса на един от най-успешните пилоти в 

Българската армия през Балканските войни, който продължава 

службата си в българската авиация до 1915 г., като е сред учителите 

на първите български пилоти [7.4]. 

 Откроява различното третиране на българските пленници в 

зависимост от пленилата ги държава. Проследява поредицата от 

нарушения на международното право за пленниците от сръбска 

страна [7.5]. 

 Изследва живота и военната служба на генерал-лейтенант Тодор 

Кантарджиев, виден самоковец, достигнал от редник до генерал-

лейтенант. Проучва неговите командирски решения като началник на 

войските в Западна Македония и последвалото попадане в 

заложничество. Генералът е и най-висшият български офицер, 

попаднал в плен до този момент в историята на Третата българска 

държава. Разкрива неговите грижи за пленените българи след Първата 

световна война и неговия престой в Централния софийски затвор по 
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обвинения във военни престъпления. Проследява неговото военно 

развитие, изследователска и публицистична дейност, като 

библиографски посочва няколкото десетки негови книги и статии. 

[7.6]. 

Като приложни приноси могат да се определят:  

 Съпоставката на резултатите от изследването може да осигури 

необходимата информация на ръководството на Министерството на 

отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на 

отбраната и Българската армия, като детайлизирано проследява 

проблемите при организационното развръщане на род войска в 

състава на Българската армия. Резултатите от това изследване могат 

да бъдат използвани при анализ и съпоставка с другите родове войска 

в Българската армия, както и с развитието на конницата в други 

държави [3]. 

 Проучва се участта на българските пленници през 1917 г., като 

детайлно разглежда и анализира наличната архивна информация за 

тях, като разкрива най-важното от кореспонденцията на 

Министерство на войната, Министерството на външните работи и 

изповеданията, Българското дружество на Червения кръст с чуждата 

дипломация и Международния Червен кръст. Изследва техния брой и 

положението им в плен на различните съглашенски държави. Посочва 

разликата в третирането на пленниците и дезертьорите от българските 

държавни институции [7.8]. 

 Изследва съдбата на пленените българи в Гърция. В изложението е 

разкрито, че пленените от гръцката армия в хода на военните действия 

са много малко, а огромния брой са предадени български пленници на 

Гърция от нейните големи съюзници, които се изтеглят от Балканите. 

Акцентира се на отношението спрямо пленените от гръцките власти и 

високата смъртност сред тях. Детайлно са изследвани множеството 

спънки, които прави гръцката държава по отношение на 

освобождаването на пленените българи и използването им като 

средство за натиск спрямо България. Неизвестна остава участта на 

хиляди от тях, вероятно загинали в гръцки плен. Изводът в 

заключението, е че това е един от нерешените въпроси в българо-

гръцките отношения [7.9]. 
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 Изследвани са числеността, разположението, освобождаването от 

плен на заловените в хода на Първата световна война и заложените 

съгласно Солунското примирие български военни. Проследени са 

освобождаването им от английски, италиански и френски плен, като е 

акцентирано на трудностите, които сръбските и гръцки власти 

създават пред освобождаването на български пленници. Двете 

съседни балкански държави нарушават международното право спрямо 

пленените българи и хиляди от тях почиват или изчезват безследно 

под тяхна власт. В заключението е направен извод, че българската 

държава дължи признание на тези забравени герои [7.10]. 

 

5. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката 

Посочените по-горе приноси са отразени в рецензираните публикации на 

доктор Стоян Валентинов Николов и се прилагат в учебния процес на Военна 

академия „Г. С. Раковки“. Същите спомагат за развитие на теорията и практиката 

в професионално направление 9.1. „Национална сигурност”, както и в 

професионално направление 9.2. Военно дело. 

6. Критични бележки относно представените за становище 

публикации 

Представените за становище публикации са самостоятелни научни трудове 

по актуални проблеми и с постигнатите научни и научно-приложни приноси 

доказва способността на доктор Стоян Валентинов Николов самостоятелно да 

разработва въпроси, важни за системата за национална сигурност на страната. 

Без да откривам някакви съществени слабости в цялостната конструкция от 

предложените за становище научноизследователски трудове, си позволявам да 

предложа на кандидата да развие представянето на своите научни разработки чрез 

повече международни форуми и издания, както и да публикува своя основен 

хабилитационен труд на английски език, за да може същият да се използва от 

чуждестранните обучаеми във Военна академия „Г. С. Раковски“ и университети 

в страната, обучаващи студенти и докторанти в професионално направление 

„Национална сигурност“. 
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7. Заключение 

Нямам съвместни публикации с кандидата. Считам, че трудовете, 

представени по конкурса, са негово лично дело и успешно защитават изявените в 

справката претенции за оригинални научни приноси. 

Предоставената от кандидата в конкурса за академична длъжност „доцент“ 

доктор Стоян Валентинов Николов документация и научна продукция напълно 

отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния състав и 

Правилника за неговото прилагане. 

8. Оценка на кандидатите 

Оценявам положително постигнатите резултати и дейността на единствения 

кандидат в конкурса доктор Стоян Валентинов Николов, същият отговаря на 

изискванията на чл. 2б от Закона за развитие на академичния състав в Република 

България, минималните изисквани точки по групи показатели за различните 

научни степени и академични длъжности в Област 9. Сигурност и отбрана, 

Професионално направление 9.1. Национална сигурност от Правилника за 

прилагане на закона за развитие на академичния състав в Република България и 

давам своята положителна оценка. 

Предлагам на уважаемото Научно жури по конкурса да класира кандидата, 

доктор Стоян Валентинов Николов и да предложи на Съвета на Институт за 

перспективни изследвания в отбраната да бъде избран и да заеме академичната 

длъжност „доцент” в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, 

професионално направление 9.1. Национална сигурност, за преподаване по 

учебните дисциплини: „Военнополитическа история на България“, „История на 

войните и военното изкуство“, „Военна история“, „История на международните 

отношения“ и „История на балканските народи“ към Институт за перспективни 

изследвания в отбраната на Военна академия „Г. С. Раковски“. 

 

 

ЧЛЕН НА ЖУРИТО: 

ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ Д-Р ИНЖ.                               ГАЛИН ИВАНОВ 

         29.10.2021 г.  


