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С Т А Н О В И Щ Е 

 

От доц. д-р Анатолий Ангелов Прокопиев 

 Доцент в научна секция „Военна история и патриотично възпитание“ 

 Институт „Перспективния изследвания за отбраната“ 

 Военна академия „Георги С. Раковски“,  

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, № 82, тел 0887917412 

 

Относно научните трудове, представени за участие в конкурса за 

заемане на академичната длъжност „доцент“ за цивилен служител в област на 

висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 

9.1. „Национална сигурност“ 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 със заповед № СИ29-РД03-208/03.08.2021 г. на началника на Военна 

академия „Г. С. Раковски“ и публикуван в ,,Държавен вестник“, бр. 

68/17.08.2021 г., т. 85, стр. 41. 

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

секция „Военна история и патриотично възпитание“ в институт „Перспективни 

изследвания за отбраната“ Военна академия „Г. С. Раковски“ – София. 

 

https://rndc.bg/wp-content/uploads/2021/08/Zapoved_konkurs_DOCENT_VIPV.doc
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Основание за представяне на рецензията – участие в състава на научно 

жури, определено със заповед на началника на Военна академия № СИ29-

РД03-208/03.08.2021 г. 

 

1. Обща характеристика на научноизследователската, 

 научноприложната и педагогическата дейност на кандидата 

 В обявения конкурс за доцент участва един кандидат – д-р Стоян 

Николов. Подадените документи отговарят на изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България, Правилника на 

неговото прилагане за заемане на академична длъжност „доцент“, както и на 

Правилника за развитието на академичния състав във Военна академия 

„Георги С. Раковски“. 

 Списъкът на трудовете по специалността, представени от кандидата, 

съдържа 22 заглавия, от които 2 монографии (една като хабилитационен труд 

и една книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на 

образователна и научна степен "доктор") и 20 статии и научни доклади. От тях 

13 публикации са представени за рецензиране. Всички са разработени 

самостоятелно. 

 Приемам за рецензиране посочените трудове, като оценявам техния брой 

за представителен и достатъчен за участие в конкурс за академична длъжност 

„доцент“. Изпълнени са минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 3 

от ЗРАСБР, като критериалната система за научна област 9. Сигурност и 

отбрана кандидатът генерира 555 точки. 

 Тематиката на представените публикации е в научната област 9. 

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

сигурност“. Тя обхваща актуални и значими проблеми на военното дело, 

военното строителство, организационното изграждане на Българската армия в 
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началото на Третата българска държава, международното хуманитарно право, 

живот и дейност на видни български военни дейци, както и неизвестни и малко 

известни факти за българските военнопленници.  

В научните публикации, представени за конкурса от д-р Стоян Николов, 

тези теми са реализирани по оригинален начин, като авторът търси чрез 

биографиите на българските военни дейци и техните идеи за развитието на 

България и Българската армия.  

Оценяваните трудове са публикувани в специализирани научни издания 

и са плод на научноизследователската дейност на кандидата, а като теми и 

проблеми са част от преподавани във Военна академия учебни дисциплини и 

биха могли да бъдат предложени на обучаемите като научна литература по 

съответните програми.  

Представените документи показват, че д-р Стоян Николов е участвал в 

редица проекти на Министерството на културата, Столична община и др., 

свързани с историческото наследство, недвижими културни ценности и 

музейното дело. Кандидатът е организатор и съорганизатор на редица изложби 

в София и страната, научен консултант на филм и списание, отговорен 

редактор на списание „Военен журнал“. Доктор Николов изготвя внушително 

количество експертни оценки и заключения, изнася беседи пред разнообразна 

аудитория на военно-патриотична тематика и е награден за това от Началника 

на отбраната. Основен лектор е за нуждите на Министерството на отбраната за 

празника на Сухопътни войски. Материалите за конкурса показват, че 

кандидатът е участвал системно в национални и международни научни 

конференции. 

 

2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

Представените за рецензиране заглавия отговарят на изискванията и 
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 стандартите за академични публикации и са написани в специфичен, 

разпознаваем авторски стил. В тях ясно се разграничават подходите, методите, 

анализите и оценките на д-р Николов. 

В трудовете на участника в конкурса не съм открил представяне за 

 собствени трудове, които изцяло или частично са заимствани от другиго, или 

използване на публикувани от други автори научни резултати, без позоваване 

или коректно цитиране. Не ми е известно да има предявявани претенции към 

него от други автори за некоректно използване на техни трудове, или да са 

постъпили сигнали относно публикациите на кандидата за плагиатство от 

анонимен или неанонимен характер.  

 

3. Оценка на педагогическата дейност на кандидата 

От м. юли 2010 г. до м. септември 2019 г. д-р Стоян Николов заема 

последователно длъжности старши експерт и главен асистент в Националния 

военноисторически музей - София. Като такъв той се занимава с 

научноизследователска, събирателска и експозиционна дейност, изнасяне на 

специализирани беседи, преподавателска и популяризаторска дейност. От 2019 

г. след конкурс е назначен за главен асистент във Военна академия „Г. С. 

Раковски“ . Учебните дисциплини, които води са: 

• Военнополитическа история на България 

• История на войните и военното изкуство 

• Военна история 

• История на международните отношения 

• История на балканските народи  

Кандидатът участва с цикъл от лекции в курсове по Подготовка на 

архивисти и Методика на научните изследвания. 

 Аргументи за теоретичната подготовка на кандидата в сферата на 
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сигурността е защитената (2010 г.) докторска степен с тема на дисертационно 

изследване „Пленническият въпрос от войните на България 1885-1918 г.“ 

Неговата монография, изготвена въз основа на дисертационния му труд, 

както и последната му книга „Българската конница 1878-1912 г.“ могат да 

заемат заслужаващо място в учебните програми по военна и 

военнополитическа история на България. 

 

4. Основни научни резултати и приноси 

Основните научни резултати, получени от кандидата, могат да се 

обобщят и характеризират най-общо като развитие и допълване на знанията в 

областта на военната и военнополитическата история на България с нови 

теоретични разработки, анализи, и подходи. 

Доктор Стоян Николов е представил в резюме за рецензиране от 

научното жури 13 публикации, от които 1 монография, 1 книга на базата на 

защитен дисертационен труд, 6 статии и 5 научни доклада, които не повтарят 

представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ 

във ВАК. 

 Получените изследователски резултати в представените за рецензирани 

научни трудове структурирани в три основни научни области: организационно 

изграждане на Въоръжените сили на България в периода 1878-1912 г. 

(публикация 3.1, 7.2, 7.11); приноси в сферата на международното 

хуманитарно и морско право за военнопленниците (публикация 5.1, 7.1, 7.3, 

7.5, 7.8, 7.9, 7.10) и видни военни дейци (публикация 3.1, 7.2, 7.4, 7.6, 7.7). 

 Прави впечатление, че авторът умело съчетава и прилага теоретичните 

си познания и в трите научни области като творчески прилага апарата за 

бележки под линия. Така например при разясняване на организационното 

изграждане на конницата д-р Николов в бележките дава подробни биографии 
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на видни кавалеристи и други любопитни подробности от вътрешно и 

външнополитическия живот на страната. И обратно – при биографиите на 

видни военни дейци авторът разкрива и анализира техния принос за военната 

наука, организационно изграждане на Българската армия и внедряване на 

новостите. 

Приемам конкретните научни приноси на кандидата, които подробно са 

представени в „Справка за оригиналните научни приноси“ представена от д-р 

Стоян Николов. 

 

5. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката 

Значимостта на приносите, реализирани от д-р Стоян Николов, 

се предопределят от техния научен и практико-приложен характер в 

посочените области на знанието. Проведените от кандидата изследвания и 

получените резултати създават необходимите условия за включване в 

учебните планове в областта на военната и военнополитическата история на 

България и позволяват въвеждането на нови виждания в обучението на военни 

и цивилни специалисти за нуждите на отбраната и сигурността на Република 

България.  

В трудовете му са публикувани съвременни и полезни нови знания, 

представляващи интерес за специалистите работещи в професионално 

направление 9.1. „Национална сигурност“. 

Главен асистент д-р Николов има забелязани 14 цитирания на негови 

трудове в научни публикации (1 – в рефeрирано и индексирано в 

световноизвестни бази данни, 10 – в статии и доклади в нерефирирани 

списания с научно рецензиране и 3 – в монографии и колективни томове с 

научно рецензиране, две от които – в чужбина) 
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6. Критични бележки за представените трудове 

Нямам сериозни критични бележки, които да повлияват моята 

положителна оценка на оценяваните научни трудове. Имам препоръка д-р 

Стоян Николов да продължи със започнатите изследвания и да запълни това 

бяло петно от нашата военна история относно организационното изграждане и 

бойно използване на българската конница. 

 

7. Заключение 

Представената от д-р Стоян Валентинов Николов документация и научна 

продукция доказват, че той е убедителният кандидат за академичната 

длъжност „доцент“ в научна секция „Военна история и патриотично 

възпитание“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“ на Военна 

академия „Георги С. Раковски“. 

 

8. Оценка на кандидата 

Кандидатът отговаря на условията за заемане на конкурсната академична 

длъжност „доцент“, дефинирани в чл. 53 на ППЗРАСРБ и справките по чл. 54, 

ал. 1. В съответствие с чл. 57 на ППЗРАСРБ, имайки предвид цялостната 

експертна, научноизследователска и преподавателска дейност на кандидата 

давам обща положителна оценка и гласувам положително за заемане на 

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

патриотично възпитание“ на институт „Перспективни изследвания за 

отбраната“, обявен със заповед на началника на Военна академия № СИ29-

РД03-208/03.08.2021 г. и в бр. 68/17.08.2021 г. на „Държавен вестник“, на 

кандидата д-р Стоян Валентинов Николов. 

  

Дата 3 ноември 2021 г.                  Рецензент:                              (подпис) 


