
 

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

от Христо Атанасов Атанасов, 

доктор, доцент, НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново, 

гр.Велико Търново ул. „Полтава” № 13 ап. 8, тел: 0887705590 

 

 

на научните трудове, представени по конкурса за заемане на 

академичната 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” бр. 68 от 17.08.2021 г., стр. 41. 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“, на 

кандидата Стоян Валентинов Николов, доктор, главен асистент в научна 

секция „Военна история и патриотично възпитание” в институт 

„Перспективни изследвания за отбраната” на Военна академия „Г. С. 

Раковски”. 

 

 



1. Обща характеристика на научноизследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата. 

Представените от кандидата в конкурса гл. ас д-р Стоян Николов 

материали (документи, справки, научна продукция и др.) според 

направения от мен преглед отговарят изцяло на законовите изисквания. 

Съдържат необходимата информация за творческото развитие на 

кандидата като специалист от практиката с доказани постижения в своята 

област и преподавател преминал през асистентските академични 

длъжности, за значимостта на постигнатите от него научни резултати, 

определящи ролята и мястото на кандидата в съответната научна област и 

структурните звена на академията. 

В обявения конкурс за “доцент” д-р Стоян Николов участва с обща 

научна продукция от 13 броя научни трудове в обем от 744 страници, на 

които той е самостоятелен автор. Като цяло трудовете съдържат 13 

публикации, от които 1 монография, 1 книга на базата на защитен 

дисертационен труд, 6 статии и 5 доклада. Няма научни трудове, които не 

приемам за рецензиране. Предложените за рецензия научни трудове се 

включват в научната област на обявения конкурс. 

Основните научни интереси, отразени в представените публикации, 

са свързани със следните проблемни области: организационно изграждане 

на българската конница; международно хуманитарно право; българските 

пленници и изтъкнати военни дейци.  

Областите на научни интереси на кандидата д-р Николов са 

насочени към Нова българска история, Военна история на България, 

Организационно развитие на българската конница, Пленническият въпрос 

от войните на България 1885-1918г., Изтъкнати военни дейци, Развитие на 

международното право, Пилоти в българската военна авиация. 

2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

По време на работата ми с материалите представени от д-р Стоян 

Николов за участие в конкурса не съм открил наличие на плагиатство. 



3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата. 

От предложените за рецензия трудове на първо място е посочена 

монографията „Българската конница 1878–1912 г.“/1/, която предлага 

анализ по проблема, чрез който в исторически аспект е възстановена и 

организационно изградена българската конница до началото на 

Балканската война. Направен е извода, че тя успява да се изгради като 

основна част от въоръжените сили на Третата българска държава, като в 

голяма степен предопределя успехите на българската конница в 

последвалите войни за национално обединение.  

Проследено и анализирано е участието на конницата в различни 

събития от вътрешнополитическия живот на възстановената българска 

държава.  

Чрез използване на хронологично-проблемния, аналитичния, 

статистическия и синтетичен метод е доказано, че развитието на 

българската конница е многопластов процес, който включва наред с 

организационното развитие, материално –техническото осигуряване, 

обучение и подготовка на личния състав, коневъдство, начало на 

военнотеоретичната мисъл по конно дело, включително и чрез дейността 

на изтъкнати конни офицери и специалисти.  

В доклада „Четвърта конна сотня“ /2/ са представени трудностите по 

създаването на първите конни части в третата българска държава. 

Посочени са езиковата бариера между руските военни и българските 

войници, проблемите със сграден фонд и с липсата на коне, оръжие и др.  

Въпреки тези трудности е направен извод, че българската конница 

успешно започва своя организационен живот. Анализът на резултатите от 

изследването дава важна информация за възстановяването на конницата 

като част от въоръжените сили на възстановената българска държава. 

В резултат на изследването са очертани основните проблеми пред 

възраждането на българската конница и са разкрити начините за тяхното 

преодоляване. 



Книгата ,,Забравените герои. Пленническият въпрос от войните на 

България 1885–1918 г.“ /3/ проследява и развитието на международното 

право за пленниците, интерпретира военнопленническият въпрос от 

Сръбско-българската война и двете Балкански войни и е центриран преди 

всичко върху Първата световна война, която е и най-значимата с оглед на 

изследвания проблем.  

Проучва и анализира отношението на държавите, с които воюва 

България към попадналите в тяхна власт български пленници, 

включително нарушенията на международното право над тях и голямата 

смъртност в плен на някои съседни балкански държави. 

В статиите „Пленените българи през Първата балканска война”/4/, 

„Отрядът на капитан II ранг Димитър Добрев в Севастопол през 1913 г. и 

някой аспекти на международното морско право” /5/ и ” Пленените 

българи през 1915 г” /6/ е проследено развитието на международното 

право към началото на ХХ в., като са посочени конкретни примери на 

неговото прилагане. Проследено е отношението на османските, руските и 

сръбските власти към попаднали под властта им български военни. 

Като цяло военната тематика е добре изследвана в българската 

историография, но в нея до този момент почти липсват проучвания върху 

военнопленническия въпрос, а извършеното изследване чрез хронологично 

-проблемния метод и анализ на информацията разкрива участта на 

българските военнопленници във войните на България 1885–1918 г.и 

проследява и грижите на българските институции и общественици за 

пленените българи, като разкрива различните условия на пленничество в 

зависимост от държавата, под чиято власт са пленниците. 

В статията ,,Българските пленници след Първата световна война“ /7/ 

са изследвани 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.  

В статията ,,Българските пленници в Гърция след Първата световна 

война“ /8/ се изследва съдбата на пленените българи в Гърция. Акцентира 

се на отношението спрямо пленените от гръцките власти и високата 

смъртност сред тях. Изследвани и анализирани са множеството спънки, 

които прави гръцката държава по отношение на освобождаването на 

пленените българи и използването им за натиск спрямо България.  

Докладът ,,България и пленените българи през 1917 г.“/9/ проучва 

участта на българските пленници през 1917 г., като детайлно разглежда и 

анализира наличната архивна информация за тях и изследва техния брой и 

положението им в плен на различните съглашенски държави. 

Сред достойнствата на представените научни трудове е изследването 

изтъкнати военни дейци представени обстойно в една монография, една 

статия и три научни доклада. 

Монографията „Българската конница 1878–1912 г.“/1/ изследва 

различни аспекти от развитието на българската конница, включително 

жизнения път и професионалното развитие на част от военните посветили 

живота си на българската конница. Изследвани са и приносите на 

изтъкнати военни теоретици и военни ветеринари за организационното 

развитие на конното дело. На критичен анализ са подложени допуснати от 

други изследователи неточности за български конници. Разкрива и 

популяризира дейността на личности с принос за организационното 

развитие на българската конница. 

Статията ,,Пилотът доброволец Джовани Сабели и неговият принос в 

българската авиация“ /10/ разкрива приноса на един от най-успешните 

пилоти в Българската армия през Балканските войни, който е сред 

учителите на първите български пилоти. Незаслужено потъналият в 

забрава Сабели е сред пилотите от Балканската война с най-голям брой 

бойни полети и извършва първото документирано бомбопускане в Европа. 



Докладът ,,Един от героите на Одринската операция – артилеристът 

Стефан Славчев“ /11/ представя личността и бойния път на генерал-майор 

Стефан Славчев, който е сред видните теоретици на артилерията в 

България и още през 1911 г. провежда поредица от беседи за възможните 

действия срещу Одринската крепост и обосновава възможността за 

провеждане на успешна атака в Източния сектор. При командването на 

Северния артилерийски участък той 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. 

Докладът ,,За генерал-лейтенант Тодор Кантарджиев“ /12/ изследва 

живота и военната служба на този виден самоковец, достигнал от редник 

до генерал-лейтенант. Проучва неговите решения като началник на 

войските в Западна Македония и проследява неговото развитие като 

професионален военен, изследователска и публицистична дейност, като 

библиографски посочва няколкото десетки негови книги и статии. 

Докладът ,,Генерал-лейтенант Константин Лукаш и 57-и пехотен 

полк“ /13/ е изследване, посветено на малко известен етап в офицерската 

кариера на Константин Лукаш. Детайлно е проследена мобилизацията и 

бойния път на 9-а пехотна Плевенска дивизия , в чийто редове се сражава 

младият офицер, получил тежко раняване при щурма на връх Глоговица. 

Посочено е и последващото му кадрово развитие. Отразени са грижите му 

за армията и военнотеоретичното дело, като изводът е, че той е една от 

многото жертви на драматичните събития в България през 1944–1945 г. 

4. Основни научни резултати и приноси. 

Приносните моменти в научните трудове на д-р Стоян Николов 

могат да се обобщят в следните направления:  

 чрез използване на хронологично-проблемния, аналитичния, 

статистическия и синтетичен метод са обогатени знанията, че развитието 

на българската конница е процес, който включва организационното 



развитие, материалното осигуряване, обучение и подготовка на личния 

състав, доставката на коне, ветеринарно дело, коневъдство, начало на 

военнотеоретичната мисъл по конно дело, включително и чрез дейността 

на изтъкнати конни офицери и специалисти. – трудове номера: 1, 2;  

 проучва и анализира нови факти относно отношението на 

държавите, с които воюва България към попадналите в тяхна власт 

български пленници, включително нарушенията на международното право 

над тях, голямата смъртност в плен на някои съседни балкански държави, 

както и рамкира ново изследователско поле, разположено между военната 

и дипломатическата история и международното право, като резултатите от 

това изследване могат да послужат в процеса на организация, подготовка и 

изпращане на български военни контингенти зад граница  - трудове 

номера: 3,4, 5, 6, 7, 8, 9; 

 изследва различни аспекти от жизнения път и професионалното 

развитие на част от офицерите посветили живота си на военното дело в 

България, както и приносите на изтъкнати военни теоретици и военни 

ветеринари за организационното развитие на конното дело. Разкрива и 

популяризира дейността на личности с принос за организационното 

развитие на българската войска - трудове номера: 10, 11, 12, 13; 

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

Д-р Стоян Николов почти през цялата си служба работи в системата 

на научноизследователската и преподавателската дейност свързана с 

военната история, като преминава през различни длъжности, които му 

дават възможността да работи активно в направлението, което е избрал за 

хабилитация. Дисертационният му труд също е в споменатото 

направление. По време на работата си е имал възможност и е използвал 

тази възможност да свърже науката с практиката по един безспорно 

качествен начин и успее да подготви изключително добра документация за 

участие в конкурс за хабилитация. 

 



6. Критични бележки за представените трудове. 

Нямам критични бележки по отношение на литературната 

осведоменост на кандидата и точността и пълнотата на резултатите 

постигнати в изследванията направени от него. 

7. Заключение. 

Като имам предвид плодотворната научно-изследователска дейност 

на кандидата, неоспоримите му лични качества като научен работник, 

разработил значителен по обем и съдържание фонд по предметната област 

на обявения конкурс и преди всичко постигнатите значими резултати в 

научните трудове и тяхното съответствие с изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България и Правилника за 

неговото прилагане, предлагам на уважаемото научно жури по конкурса 

гл. ас. д-р Стоян Николов да бъде избран и да заеме академичната 

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

възпитание“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“ към 

ВА „Г. С. Раковски” в област на висшето образование 9. „Сигурност и 

отбрана”, професионално направление 9.1. „Национална сигурност”. 

8. Оценка на кандидатите. 

В качеството си на член на научното жури давам своя 

ПОЛОЖИТЕЛЕН вот за присъждане на гл. ас. д-р Стоян Валентинов 

Николов на академична длъжност доцент в 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“ в научна секция „Военна история и патриотично 

възпитание“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“ към 

Военна академия „Г. С. Раковски”. 

Дата ......…    Изготвил становището: ........................... 

(подпис) 
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