
ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ’

Р Е Ц Е Н З И Я
от доцент, д.в.н. Владимир Денчев Величков

на научните трудове, представени по конкурса за заемане на академична длъжност
„доцент”

- област на висшето образование 9 -  “Сигурност и отбрана“
- професионално направление 9.1. -  „Военно дело“
- по учебните дисциплини; „Информационни системи за управление на корабите и

оръжия”,
на единствения кандидат:

доктор Никола Людмилов Стоянов
1. Кандидатът участва в конкурса с 30 научни труда, от които шест труда 

включват докторска дисертация и свързаните с нея трудове. За рецензиране той е 
представил 24 труда, в това число монография - 1 с обем от 175 страници, учебник - 1 с 
обем от 150 етраници, публикации в български научни издания - 5 с общ обем от 38 
страници, публикации в чуждестранни издания -  7 с общ обем от 67 страници, 
публикации в сборници с доклади: в България -  8 с обем от 62 страници и в чужбина -  
2 с общ обем от 35 страници. Представените трудове са издадени и няма такива, които 
да се намират под печат. Всички представени за рецензиране публикации са в 
тематиката на обявения конкурс и отговарят на изискванията за научни трудове, поради 
което приемам всичките за рецензиране.

Кандидатът е участвал в 4 научни проекти, като в 3 е привлечен като заместник 
ръководител, а в третия като изследовател. Макар че няма предетавени отчети от тези 
проекти, активното )шаетие в тях е очевидно и аз признавам това учаетие за творчеека 
научна дейност и съответно постигнатите в тези проекти научни и практичееки 
приноеи, след като тези проекти са завършени уепешно, а за два от проектите е получил 
награди, включително и наградата „Варна“ за наука.

Участвал е в разработване на концептуални и доктринални документи на ВС: 
„Доктрина на Въоръжените еили на Република България“, „Доктрина за подготовка на 
Въоръжените сили на Република България“ и „Ръководство за ученията във ВС на 
Република България“.

2. Обща характериетика на научноизследователската, научно-приложната 
дейност на кандидата.

В своите трудове кандидатът се проявява като добър изследовател. Очертава се 
една много добра специализация със съсредоточаване на научните изследвания оеновно 
в едно тематично направление и малка част в съседни направления. Това му е 
позволило да навлезе дълбоко в изследваната област и да постигне добри научни 
резултати.

Основната тематична област е морската сигурност с по-голяма конкретизация в 
защитата на критичната морека инфраетруктура и конкретно на пристанища и портове. 
Към тази област се отнаеят публикации с поредни номера 1,4-^ 6, 8-^ 14, 16-^ 19, 21 
24 от представения списък.
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в  своите изследвания авторът използва умело системния подход, вниква 
дълбоко в същността на изследваните обекти, в техните вътрешни и външни релации. 
Направените анализи са критични, водят до обективни изводи и до генериране на 
различни решения на отделни или групи от проблеми.

Представеният монографичен труд „Рискове и заплахи за сигурността на водната 
транспортно-преносна система“ представлява задълбочено научно изследване в 
направлението с постигнати важни научни приноси. Анализирани са задълбочено 
научните основи на морската сигурност (МС), основната терминология. Анализирани 
са и оценени съвременните теории, свързани със проблемни въпроси на сигурността. 
Изследвана е релацията между общата сигурност и МС. Изследвана е целевата 
устойчивоет на водната транспортно-преносна система. Анализирал е МС от гледна 
точка на принципите на военното изкуетво. Идентифицирани са обекта и субекта на 
МС. Изследван е рискът като научна категория, свързана с МС.

По-нататък в монографията кандидатът е изследвал и оценил риековете и 
заплахите за МС. Установил е техния произход и причините за появяването им, както и 
въздействията, които оказват върху сигурността на водната транспортно-преносна 
система. Изеледвал ги е и ги е оценил в различни аспекти. Анализирал е и е оценил 
прилаганите споеоби за профилактика, отслабване и ликвидиране на опасностите.

Авторът на монографията е направил и изеледване на ролята на ММО и ЕС като 
организации за управлението на морската сигурност. Анализирана е политиката за 
сигурност на ММО, организационните и нормативни инициативи на ЕС, като и 
Европейската морска стратегия, насочена към провеждането на научни изследвания в 
областта на морската сигурност. Анализирани и оценени са подходите, формите и 
методите за управление на МС. Изследвани и разкрити са релациите между защитата 
ма морския суверенитет и МС. Същото е конкретизирано и по отношение защитата на 
морската критична инфраструктура. Анализиран е Международния кодекс за сигурност 
на корабите и пристанищните съоръжения като основа на обучението по МС.

В този си труд авторът е постигнал ценни резултати от своите изследвания по 
жизнено важни проблеми за етраната, чиято важност се очаква да се увеличава в 
бъдеще. Изеледвани са и са оценени различни страни на сигурността и защитата, които 
в своята съвкупност обхващат достатъчно пълно предмета на изследване. Направени са 
сериозни конетатации и изводи.

Проблеми, валидни за цялото направление “морска сигурност“ се изследват и в 
публикации 16 и 17. Публикация 16 представя някои аспекти на симулацията и 
моделирането на човещкото поведение в сферата на кризисния мениджмънт. 
Изследвано е възможното поведение на злонамерен агент и е създаден негов модел, 
необходим при изграждане на симулатори за обучение и тренировка на личен еъетав,

В публикация 17 са представени резултатите от изследване на използването на 
моделирането и симулацията за повищаване безопасността на мореплаването в Черно 
море. Изследвани са факторите, влияещи върху безопасността на мореплаването, 
възможностите за тяхното моделиране, както и моделирането на останалите 
необходими за максимално пълно възпроизвеждане на средата за нуждите на 
изграждането на симулатори и тренажори за подготовка на еъетава. Тези две 
публикации са брънки от общите усилия на състава на училището за изграждане и 
развитие на симулационните и тренажорни комплекси.

Друга подтема на това направление е защитата на морски пристанища и портове. 
В него се открояват публикации с поредни номера от представения списък 8, 9 10, 11 и



12. в  публикация 8 са отразени изследванията на предизвикателствата към обучението 
и тренирането на състава за осъществяване на сигурноетта на пристанищата. 
Изследвана е системата за сигурност на българските портове и системата за обучение и 
тренировка на личния състав, като са разкрити нейните проблемни страни. Изведени са 
изисквания към симулационен комплекс за обучение и тренировка. Композиран е 
концептуален модел на гъвкава архитектурата за него. Този концептуален модел е 
доразвит в подробности в публикация 9. Извършено е на основата на анализ на 
българската портова система за сигурноет, на разкриване на проблематичните страни 
на системата за обучение и тренировка за нуждите на пристанищната сигурност и 
извеждане на изискванията за симулационен комплекс.

Публикация 10 отразява изследване възможностите за моделиране действията на 
злонамерен агент, целящ да наруши сигурността на пристанище или ВМБ. Целта е да се 
симулира дейността на такъв агент за да се открият елабости в системата за защита. 
Извършен е анализ на същността на човешкото поведение, определени са 
необходимите ограничения при неговото моделиране и са извлечени основни виждания 
за неговото моделиране в условията на кризисния мениджмънт.

Анализ на системата за защита на пристанищата като сложна система е 
предетавена в публикация 11. Направен е върху българеката позиция по отношение 
моделирането на защитата на пристанища и ВМБ с внимание на влиянието на 
човешкото поведение върху нейното изграждане и реализация. Анализирани са и са 
сравнени централизираната и мрежовата организация на системата за защита и 
повлияването им от човешкото поведение. Особено внимание е отделено на 
неочакваните мрежови поведения в сиетемата, спонтанните централизации в мрежата и 
проявите на конкурентност. Анализирани са проблемите на многопосочната 
централизация и ограниченията в подчинеността. В това направление е и изследването 
в публикация 12. Направен е анализ на триадата процеси, организация и 
технологически изисквания към системата за защита. Изявени са съществуващи 
проблеми и са предложени решения на същите.

Откроявам група публикации, които еа обединени от това, че касаят проблеми на 
подготовката на кадри за морската система и обучение и тренировка на личен съетав. 
Това са публикации с поредни номера от списъка 4, 5, 8, 9 10, 18, 19, 21 и 23. Поредни 
номера 8, 9 и 10 вече бяха рецензирани.

В публикация 4 авторът изследва възможностите, предоставяни от различни 
видове електронни симулатори и техните възможности за обучение на личния състав. 
Извлякъл е изискванията към симулационните комплекси от различни гледни точки. 
Предлага композирана от него примерна архитектура на електронен симулатор. Това е 
продължено в публикация 5, в която ее развиват идеите до изграждане на комплексни 
симулационни системи, с които да се реализира обучение и подготовка на команден 
състав от различни йерархични нива.

Особен нов поглед на кандидата се разкрива в публикация 6. Тя отново е 
свързана с обучението и тренировките на личния състав, но е с акцент върху 
организационната култура. Проблемите, свързани с организационната култура са 
изключително важни, влияещи директно върху цялостното функциониране на 
организацията. Авторът прави един кратък преглед на феномена организационна 
култура и излага един свой аргументиран поглед върху него. Акцентът в тази 
публикация е използването на моделирането и симулациите за развитие на 
организационната култура на екипажа, при това на многократно по-ниска цена и в по-



кратки срокове. Авторът достига до интересни и полезни резултати и изводи. Тук 
следва да бъде прибавена и публикация 7, която представлява един контент анализ на 
термините, свързани с моделирането и еимулациите.

Следвандата публикация, 18, също касае обучение и тренировки и е посветена на 
компютърно подпомаганите учения за подготовка на екипи за действия при кризи. 
Представлява изследване, извършено за създаване на проект за общинеки 
симулационен център за обучение на екипи за преодоляване на кризи от различен 
характер. Изявени са задачите, които трябва да изпълнява центъра, предимствата, които 
притежава, изискванията по различни критерии, на които еледва да отговаря. 
Създадена е основа за разработване на конкретен проект за изграждане на 
симулационен център.

Публикация 19 отразява изследване на някои аепекти на използването на 
моделирането и симулациите в подготовката на кадри за ВМС. На тази основа е 
изведена необходимостта от официално регламентиране тяхното използване, създаване 
на регламентиращи документи и състав, които да ги поддържа, експлоатира и развива. 
Темата е продължена в публикации 20 и 21. Те изследват в различни аспекти ролята на 
моделирането и симулирането за квалификацията на морските специалисти. Изведени 
са изисквания и препоръки за максимално използване на симулаторите и тренажорите, 
които да допринесат те да съответстват на действителните нужди. И последната 
публикация от тази група, 23, представлява разработен от автора заедно със съавтори 
интегриран модел на симулационна архитектура, която да осигури подготовката на 
морски лица от различни организационни нива на управление.

Публикация 3 е посветена на проблемите на огневото превъзходство: значение, 
способите и формите за неговото постигане, начините на неговото оценяване в 
неразривната връзка е информационното превъзходство. Направени са уместни изводи 
и предложения. В 15 е извършен анализ на трансформацията на ВС, разкрити са 
предизвикателствата пред този сложен процес и критериите за оценка на неговия успех.

Още две интересни теми са обект на изследванията на кандидата: едната (22) се 
отнася до научните изследвания за морската индустрия и разкриване на сферите от нея, 
които го изискват. Втората е разглеждане на организационната култура като сфера за 
научни изследвания.

Цялостното научно творчество на кандидата е задълбочено, целенасочено и 
резултатно е достойни научни и научно-приложни и практически резултати.

3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата.
Педагогическата подготовка на кандидата оценявам по дейностите, отразени в 

творческата му автобиография и трудовете, свързани с тази дейност. Кандидатът е 
заемал различни длъжности, свързани с педагогическа дейност. Има 11 години 
педагогически стаж като старши асистент, главен асистент и директор на департамент 
за следдипломна квалификация. Имайки предвид представената справка за учебната 
натовареност, която е значително над норматива, приемам, че педагогическият му опи е 
много богат.

Има издаден един учебник и една монография. Значителна част от неговите 
научни изследвания са пряко свързани е педагогическата му дейност. Тринадесет от 
неговите публикации са свързани с проблемите на използването на моделиране и 
симулации в обучението тренировките на морски състав. Това е дейност, която изисква 
задълбочени познания в различни области, но също така в педагогиката и достатъчно 
педагогически опит.
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Това ми дава основание да твърдя, че педагогическата подготовка на кандидата е 
на високо ниво, съответстващо на длъжността и званието, за които кандидатства.

4. В своите трудове кандидатът е реализирал следните основни научни и 
научно-приложни приноси:

a) Създаване на нови класификации, методи, конструкции, технологии, схеми:
- На основата на задълбочени изследвания и анализи на системата на 
подготовка на кадри за ВМС е обоснован и апробиран модел за обучение и 
съвместна подготовка на лица, които принадлежат на различни йерархични 
организационни нива. Това се открива в публикации с номера: 4, 5, 8, 18, 19 
21,24.
- На основата на задълбочен анализ на съществуващите теоретични 
проблеми, свързани с използването на ВМС, в рамките на терминологичните 
системи са изведени термини с оглед на тяхната продуктивност и аспектна 
чистота. Подборът е съобразен с международното морско право и традициите 
на българската военна наука и отговарят на изискванията на съвременната 
теория за сигурността. Това е разкрито в публикации 1, 6, 7.
- Постигнат е принос към теоретичното обосноваване на модел на системата 
за защита на пристанища и ВМБ и разработване на методология за оценка на 
ефективността му. Това е извлечено от публикации 9, 10, 11, 12, 16, 17.

b) Получаване и доказване на нови/потвърдителни факти:
- Доказани са нови и са получени потвърдителни факти за рисковете и 
заплахите за сигурността на водната транспортно-преносна система -  публ. 1

c) Приноси за внедряване:
Приносите за внедряване не са отделни от изложените до тук. Едно множество 

от тях са приноси, които е целесъобразно да бъдат внедрени. Като такива посочвам:
- Внесена е дълбочина в познанието на принципите на военното изкуство и 
използването на ВМС за осъществяване на морската сигурност.
- Разработена е методология за оценяване на ефективността на задачите, 
използвани в процеса на практическата подготовка на операторите от 
корабните бойни разчети -  публикация с номер 14. Методологията е 
приложена на практика при разработване на сценарии и планове за 
провеждане на ежегодни международни компютърно подпомагани учения и 
след това успешно внедрени в системата за практическа подготовка на 
курсантите от специалност „Корабоводене за ВМС“, за осигуряване 
подготовката на корабните противоподводни разчети от формированията на 
ВМС, като и за провеждането на ежегодното международно компютърно 
подпомагано учение „Непосредствена заплаха (2015, 2016 и 2017 години).
- Адаптиран е статистически метод за оценка на тестове.

5. Конкретна значимост за приносите за науката и практиката

Изложените научни приноси са значими за теорията и практиката. Те засягат в 
своето мнозинство важни страни на националната и респективно морската сигурност на 
страната, но и свързаните с тях научни подходи и методи, които имат своята значимост 
и в чисто теоретичен план. Има изпълнени внедрявания и те се използват успешно.

Кандидатът, съгласно дадената от него справка, има цитирания в три публикации в 
индексирани издания в чужбина. Препоръчвам на кандидата, както съм препоръчвал и
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на други в неговото положение, да създаде собствен уебсайт (блог), където да 
публикува своите научни трудове като статии на английски език. Това ще разшири 
неговия кръг от колеги от различни страни, които ще могат да се запознават с 
творчеството му и да обосновават свои изследвания върху него.

6. Оценка в каква степен приносите са дело на кандидата.

Посочените приноси са дело на кандидата. Това посочва и статистиката за 
авторството на представените от кандидата трудове. .

От 24 представени за рецензиране научни трудове, кандидатът е самостоятелен 
автор на 12, първи автор е на 6, втори автор е на 2 и следващ автор е на 4 научни труда. 
Това дава основание да се приеме авторството на кандидата в представените трудове за 
основно, както и на основните научни приноси в тях.

7. Критични бележки за рецензираните трудове
Представените от кандидата трудове са написани на много добър научен език, 

издържани в граматично и стилово отношение, с коректно посочени литературни 
източници. Критичните бележки, които имам, касаят второстепенни проблеми и не 
засягат посочените научни приноси.

Нямам критични бележки, които да касаят погрешни и недоказани схващания 
изводи и заключения.

8. Лични впечатления и становище по други страни от дейността на кандидата.
Кандидата познавам бегло от годините, когато беще слущател във ВА „Г. С.

Раковски“. Впоследствие бях рецензент на дисертационния му труд за придобиване на 
образователната и научна степен „доктор“, като и на трудовете му, свързани с нея и 
присъствах на успешната му защита. Имам и по-късни срещи с него при посещенията 
ми по различни поводи във ВВМУ. От тези срещи и опознавания, както и от анализа на 
цялостното му научно творчество си създадох мнение за него като за творческа 
личност, отличен анализатор, педагог и популяризатор на научни знания.

9. Познавайки добре творческия дух и атмосфера, създадени във ВВМУ и във 
факултет „Навигационен“, предполагам, че по същия начин кандидата създава и около 
себе си творческа атмосфера на обмяна на знания, мнения и становища, на даване на 
съвети и консултации на своите колеги.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Въз основа на представените научни трудове, тяхната значимост, съдържащите 

се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси, намирам за основателно 
да предложа кандидата Никола Людмилов Стоянов, доктор ДА ЗАЕМЕ 
академичната длъжност „доцент” в катедра „Организация и управление на 
военни формирования на тактическо ниво“ на факултет „Навигационен“ в област 
на висше образование 9. Сигурност и отбрана по професионално направление 9.2. 
Военно дело, учебна дисциплина „Информационни системи за управление на 
корабите и оръжията“.

12.10.2017 г. РЕЦЕНЗЕНТ:

Владимир Величков


