
 

 

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 
 

 

 

 
СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Павел Димитров Николов 

щатен преподавател в катедра „Опазване на обществения ред и граничен 

контрол“ на факултет „Полиция“ при Академия на МВР, София 1715, бул. 

„Александър Малинов“ № 1, тел.: +359887307571 

 
по научните трудове, представени по конкурс за заемане на академична 

длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. 

Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална 

сигурност, обявен със заповед на министъра на отбраната на Република 

България № ОХ-870/14.09.2022 г., обнародвана в Държавен вестник бр. 

79/04.10.2022 г. за преподаване по учебните дисциплини: „Мениджмънт на 

сигурността и отбраната“, „Мениджмънт на отбраната и въоръжените сили“, 

„Публична администрация на отбраната“, „Административен мениджмънт“ и 

„Противодействие на корупцията“ 

 
на кандидата: д-р Петър Ангелов Стоилов, главен асистент в катедра 

„Мениджмънт на сигурността и отбраната“ на факултет „Национална 

сигурност и отбрана“ при Военна академия „Г. С. Раковски“ 
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1. Обща характеристика на научноизследователската, 

научноприложната и педагогическата дейност на кандидата. 

Единственият кандидат в конкурса гл. ас. д-р Петър Ангелов Стоилов през 

2018 г. е придобил образователна и научна степен „доктор“ в професионално 

направление 9.1. Национална сигурност с дисертационен труд на тема: „Развитие 

и усъвършенстване на административно-правната система за управление на 

отбраната“, с което покрива показател „А“ от минималните национални изисквания 

(МНИ) по чл. 2б, ал. 2 и 3 от Закона за развитието на академичния състав в 

Република България (ЗРАСРБ). 

Материалното изражение на последващата му научноизследователската 

дейност е следното: 

 монографии – 2 (два) броя, една от които представена за хабилитационен 

труд, покриващ показател „В“ от МНИ, а другата е представена в група показатели 

„Г“ от МНИ; 

 статии – 5 (пет) броя; 

 доклади – 8 (осем) броя, с които се покрива група показатели „Г“ от МНИ; 

 цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране – 6 

(шест) броя; 

 цитирания в нереферирани списания с научно рецензиране – 3 (три) броя, с 

което се покрива и показател „Д“ от МНИ. 

От изложеното е видно, че кандидатът покрива количествените показатели, 

изисквани съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 от ЗРАСРБ за заемане на академичната 

длъжност „доцент“. Всичките му трудове са в професионално направление 9.1. 

Национална сигурност, публикувани са с ритмичност през годините, съдържат 

научни и научноприложни приноси и кореспондират с дисциплините, по които е 

обявен конкурсът. 
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Кандидатът от 01.02.2019 г. до момента последователно заема академичните 

длъжности „асистент“ в катедра „Комуникационни и информационни системи“ на 

факултет „Командно-щабен“ и „главен асистент“ в катедрите „Психология и 

лидерство“ и „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ на факултет „Национална 

сигурност и отбрана“ при Военна академия „Г. С. Раковски“. 

2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

След пряк преглед и чрез специализиран софтуер на доказателствата 

(публикациите), приложени към справката по чл. 26, ал. 1 от ЗРАСРБ за 

оригиналните научни приноси, не установих плагиатство, т.е. кандидатът покрива 

качествените показатели, изисквани съгласно чл. 24, ал. 1, т. 5 за заемане на 

академичната длъжност „доцент“. 

По време на работата ми като член на научното жури не е получаван 

неанонимен и мотивиран писмен сигнал за установяване на плагиатство в 

хабилитационния труд и другите публикации на кандидата за заемане на 

академичната длъжност „доцент“. 

3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата. 

Учебно-преподавателската дейност на гл. ас. д-р Стоилов започва във Военна 

академия „Г. С. Раковски“ през учебната 2018-2019 година на длъжност асистент. 

Непосредствено преди това,  в периода 2016-2018 г. той е бил редовен докторант в 

катедра “Мениджмънт на сигурността и отбраната”, за нуждите на която е обявен 

настоящия конкурс за академичната длъжност „доцент“. Още в  средата на 2019 г. 

след спечелен конкурс, продължава да надгражда своята педагогическа дейност и 

да трупа педагогически опит като преподавател на академичната длъжност „главен 

асистент“. 

По време на преподавателската си дейност кандидатът за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ е създал научна продукция, която отговаря на   

изискванията,   заложени   в   легалните   дефиниции за „монография“, „студия“, 

„статия“ и т.н., визирани в допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ. Стилът му е 

научно издържан, а структурните части на отделните публикации са 

систематично подредени. 

Във времето на  заемане на  академичните длъжности „асистент“ и „главен 
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асистент“ е получавал положителни оценки за своята учебно-преподавателска 

дейност от обучаваните и е изпълнявал нормативно установената аудиторна 

заетост във Военна академия „Г. С. Раковски“. Същото важи и за изпълнението на 

изпитната и извънаудиторната заетост. 

Д-р Стоилов е ръководил 8 (седем) дипломанти за придобиване на 

образователно-квалификационна степен „магистър“ и е изготвил над 20 (двадесет)  

рецензии на дипломни работи и друг тип научни разработки. 

Изложеното дотук ми дава основание да оценя преподавателския опит и 

степента на подготвеност на кандидата за заемане на академичната длъжност по 

конкурса като много добри. 

4. Основни научни резултати и приноси. 

След общ преглед по заглавия и структура и детайлен преглед по съдържание 

на научните трудове, се открояват три основни области на националната 

сигурност, попадащи в обхвата на научноизследователската дейност на д-р 

Стоилов: 

- изследване на мениджмънта на сигурността и отбраната, вкл. 

административен мениджмънт (трудове 3.1, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8, 7.9, 7.12 и 

7.13); 

- изследване на публичната администрация на отбраната (трудове 5.1, 7.3 и 

7.6 ); 

- изследване на противодействието на корупцията (трудове 7.10 и 7.11). 

В тези направления откроявам следните приноси, които в по-голямата си част 

се припокриват с тези от справката по чл. 26, ал. 1 от ЗРАСРБ, изготвена от 

кандидата и приложена към документите за участие в конкурса: 

 приноси в първото основно направление 

- в резултат от изследването на проблемите в мениджмънта на отбраната и 

анализ на становища на експерти по изследвания проблем е изведена 

необходимостта от трансформация на сектора отбрана, която да е съобразена с 

бързо променящата се среда за сигурност и изграждането на съответните 

отбранителни способности (труд 3.1); 
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- на базата на моментното състояние и защитата на средствата за 

комуникация в съвременните операции са идентифицирани рисковете за 

осигуряване защитата на линиите за комуникации като част мениджмънта на 

отбраната (труд 7.7). 

 приноси във второто основно направление 

- предвид новите предизвикателства пред сектора за сигурност,  са очертани 

основните промени, които следва да се направят в организационната структура, 

функциите и нормативната уредба, за да може административно-правната система 

за управление на отбраната да изпълнява ефективно ролята си на фактор за 

национална сигурност (труд 7.6). 

 приноси в третото основно направление 

- използван е иновативен подход при изследването на отношенията в 

публичната администрация, което е позволило прецизирането на съдържанието на 

противоправните феномени „конфликт на интереси“ и „корупция“  (труд 7.11). 

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

Считам, че посочените по-горе приноси са значими за реализирането на 

ефективен мениджмънт на сигурността и отбраната на Република България и 

обогатяват научното знание в професионално направление 9.1. Национална 

сигурност. 

6. Критични бележки за представените трудове. 

Към представените на научното жури публикации на кандидата могат да се  

маркират някои незначителни критични бележки, забелязани по отношение на 

стиловото и пунктуално оформление, които не се отразяват съществено върху 

общото положително мнение и оценка. 

На кандидата биха могли да се отправят препоръки най-вече към бъдещите 

планове в научно-изследователските му търсения и разработки в следните 

направления:
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- да изследва и други аспекти на мениджмънта на сигурността и отбраната, 

защото той определено има потенциал в тази област. 

- да засили практико-приложния характер на своите публикации, чрез 

разработването на учебни пособия в областта на националната сигурност и 

отбраната, с които да се обогати учебният процес във Военна академия „ „Г. С. 

Раковски“.  

7. Заключение. 

Представените от кандидата документи и научна продукция напълно отговарят 

на условията, регламентирани в чл. 21, ал. 1 и чл. 24, ал. 1 от Закона за развитието на 

академичния състав в Република България, чл. 53, ал. 1 от Правилника за неговото 

прилагане и чл. 127, ал. 1 от Правилника за развитието на академичния състав във 

Военна академия „Г. С. Раковски“. 

8. Оценка на кандидатите. 

Предвид горното изразявам положително становище и предлагам на 

уважаемото научно жури да класира кандидата д-р Петър Ангелов Стоилов, и да 

предложи на факултетния съвет на факултет „Национална сигурност и отбрана“ да 

бъде избран да заеме академичната длъжност „доцент“ в област на висшето 

образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална 

сигурност, за преподаване на учебните дисциплини „Мениджмънт на сигурността и 

отбраната“, „Мениджмънт на отбраната и въоръжените сили“, „Публична 

администрация на отбраната“, „Административен мениджмънт“ и 

„Противодействие на корупцията“ в катедра „Мениджмънт на сигурността и 

отбраната“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ при Военна академия „Г. 

С. Раковски“. 

 

 

 

 

09.01.2023 г. Изготвил становището: 

гр. София /доц. д-р Павел Николов// 
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MILITARY ACADEMY „GEORGI STOYKOV RAKOVSKI“ 
 

 

 
OPINION 

by associate prof. Pavel Dimitrov Nikolov, PhD 

full-time lecturer at the "Preservation of public order and border control" department of 

the "Police" faculty at the Academy of the Ministry of Internal Affairs, Sofia 1715, 

Alexander Malinov Blvd. No. 1, phone: +359887307571 

on the scientific works submitted in a competition for the occupation of an academic 

position "associate professor" for a military serviceman in the field of higher education 9. 

Security and defense, professional direction 9.1. National security, announced by order of 

the Minister of Defense of the Republic of Bulgaria No. ОХ-870/14.09.2022, promulgated 

in the State Gazette no. 79/04.10.2022 for teaching in the academic disciplines: "Security 

and Defense Management", "Defense and Armed Forces Management", "Public Defense 

Administration", "Administrative Management" and "Anti-Corruption" 

of the candidate: Petar Angelov Stoilov, PhD, chief assistant in the department 

"Security and Defense Management" at the "National Security and Defense" Faculty at the 

Military Academy "G. S. Rakovski" 

 

 

1. General characteristics of the candidate's scientific research, scientific applied and 

pedagogical activities. 

The only candidate in the competition Petar Angelov Stoilov, Ph.D., in 2018, 

obtained the educational and scientific degree "Doctor" in professional direction 9.1. 

National security with a dissertation on the topic: "Development and improvement of the 

administrative-legal system for defense management", which covers indicator "A" of the 

minimum national requirements (MINR) under Art. 2b, para. 2 and 3 of the Law on the 

Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria (ZRASRB). 

The material expression of his subsequent scientific research activity is the following: 

• monographs – 2 (two) copies, one of which is presented for habilitation work 

covering indicator "B" of the Ministry of Education, and the other is presented in group of 

indicators "D" of the Ministry of Education; 
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• articles – 5 (five) items; 

• reports – 8 (eight) numbers covering group "D" indicators from the Ministry of 

Education; 

• citations in monographs and collective volumes with scientific review - 6 (six) 

issues; 

• citations in non-refereed journals with scientific review - 3 (three) numbers, which 

also covers indicator "D" from the Ministry of Education. 

It is clear from the above that the candidate meets the quantitative indicators required 

according to Art. 24, para. 1, items 1, 2, 3 and 4 of the ZRASRB for the occupation of the 

academic position "associate professor". All his works are in professional direction 9.1. 

National Security, published regularly over the years, contain scientific and applied 

scientific contributions and correspond to the disciplines for which the competition was 

announced. 

From 01.02.2019 until now, the candidate has successively held the academic 

positions of "assistant" in the department of "Communication and Information Systems" of 

the Faculty of Command and Staff and "principal assistant" in the departments of 

"Psychology and Leadership" and "Security and Defense Management " of the "National 

Security and Defense" faculty at the Military Academy "G. S. Rakovski". 

2. Opinion on the presence or absence of plagiarism. 

After a direct review and through specialized software of the evidence (publications) 

attached to the reference under Art. 26, para. 1 of ZRASRB for the original scientific 

contributions, I did not find plagiarism, i.e. the candidate meets the quality indicators 

required according to Art. 24, para. 1, item 5 for occupying the academic position of 

"associate professor". 

During my work as a member of the scientific jury, no non-anonymous and motivated 

written signal was received to establish plagiarism in the habilitation thesis and other 

publications of the candidate for the academic position of "associate professor". 

3. Evaluation of the candidate's pedagogical training and activity. 

The educational and teaching activity of Stoilov started at the Military Academy "G. 

S. Rakovski" during the academic year 2018-2019 in the position of assistant. Immediately 

before that, in the period 2016-2018, he was a full-time doctoral student in the "Security 
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and Defense Management" department, for the needs of which the current competition for 

the academic position of "associate professor" was announced. Already in the middle of 

2019, after winning a competition, he continues to upgrade his pedagogical activity and gain 

pedagogical experience as a teacher in the academic position of "principal assistant". 

During his teaching activity, the candidate for the academic position of "associate 

professor" has created a scientific production that meets the requirements laid down in the 

legal definitions of "monograph", "study", "article", etc., referred to in the additional 

provisions of the ZRASRB. His style is scholarly, and the structural parts of the individual 

publications are systematically arranged. 

At the time of occupying the academic positions of "assistant" and "principal 

assistant", he received positive evaluations for his educational and teaching activities from 

the students and fulfilled the legally established classroom employment at the Military 

Academy "G. S. Rakovski". The same applies to the performance of exam and non-auditory 

employment. 

Stoilov, PhD supervised 8 (seven) graduate students to acquire the educational 

qualification degree "master" and prepared more than 20 (twenty) reviews of diploma theses 

and other types of scientific works. 

What has been stated so far gives me reason to evaluate the teaching experience and 

the degree of preparation of the candidate for the academic position in the competition as 

very good. 

4. Main scientific results and contributions. 

After a general review of the titles and structure and a detailed review of the content 

of the scientific works, three main areas of national security that fall within the scope of 

Stoilov's, PhD research activities stand out: 

- security and defense management research, incl. administrative management (works 

3.1, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8, 7.9, 7.12 and 7.13); 

- study of the public administration of defense (works 5.1, 7.3 and 7.6); 

- study of anti-corruption (works 7.10 and 7.11). 

In these directions, I highlight the following contributions, which for the most part 

overlap with those from the reference under Art. 26, para. 1 of the ZRASRB, prepared by 

the candidate and attached to the documents for participation in the competition: 
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• contributions in the first main direction 

- as a result of the study of the problems in defense management and the analysis of 

the opinions of experts on the studied problem, the need for a transformation of the defense 

sector, which is in line with the rapidly changing security environment and the construction 

of the relevant defense capabilities, was brought out (work 3.1); 

- on the basis of the current state and the protection of means of communication in 

modern operations, the risks for ensuring the protection of communication lines as part of 

defense management have been identified (work 7.7). 

• contributions in the second main direction 

- given the new challenges facing the security sector, the main changes that should 

be made in the organizational structure, functions and regulatory framework are outlined in 

order for the administrative-legal defense management system to effectively fulfill its role 

as a national security factor (work 7.6). 

• contributions in the third main direction 

- an innovative approach was used in the study of relations in the public 

administration, which enabled the clarification of the content of the illegal phenomena 

"conflict of interest" and "corruption" (work 7.11). 

5. Evaluation of the significance of the contributions for science and practice. 

I believe that the contributions mentioned above are significant for the 

implementation of effective security and defense management of the Republic of Bulgaria 

and enrich scientific knowledge in a professional direction 9.1. National Security. 

6. Critical notes on the presented works. 

Some minor critical remarks noticed in terms of stylistic and punctual layout, which 

do not significantly affect the general positive opinion and assessment, can be marked to 

the candidate's publications presented to the scientific jury. 

Recommendations could be made to the candidate mainly for future plans in his 

scientific research and development in the following areas: 

- to explore other aspects of security and defense management because he definitely 

has potential in this area. 
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- to strengthen the practical-applied character of its publications, by developing 

teaching aids in the field of national security and defense, with which to enrich the 

educational process at the Military Academy " "G. S. Rakovski". 

7. Conclusion. 

The documents and scientific production presented by the candidate fully meet the 

conditions regulated in Art. 21, para. 1 and Art. 24, para. 1 of the Law on the Development 

of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria, Art. 53, para. 1 of the Regulations for its 

implementation and art. 127, para. 1 of the Regulations for the development of the academic 

staff at the Military Academy "G. S. Rakovski". 

8. Evaluation of candidates. 

In view of the above, I express a positive opinion and propose to the respected 

scientific jury to rank the candidate Petar Angelov Stoilov, and to propose to the Faculty 

Council of the Faculty of "National Security and Defense" that he be elected to the academic 

position of "associate professor" in the field of higher education 9. Security and defense, 

professional direction 9.1. National Security, to teach the subjects "Security and Defense 

Management", "Defense and Armed Forces Management", "Defense Public 

Administration", "Administrative Management" and "Anti-Corruption" in the Department 

of Security and Defense Management " of the "National Security and Defense" faculty at 

the Military Academy "G. S. Rakovski". 

 

 

 

09.01.2023 г.     Signature: ……………………… 

Sofia                            Ass. Prof. Pavel Nikolov, PhD 

 

 

 


