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РЕЗЮМЕТА 

 

на научните публикации на о.з. к-н II р. гл. ас. д-р Никола Стоянов 

 

Монография 

1. Стоянов, Н. Л. Рискове и заплахи за сигурността на водната транспортно-преносна 

система. Варна: Тера Балканика, 2017. ISBN 978-619-90844-0-3 

 

Целите на монографичния труд са свързани с актуализиране и осъвременяване 

на знанията за съществуващите предизвикателства и заплахите за морската сигурност в 

световен и регионален мащаб; детайлизиране и прецизиране на основна част от 

терминологията, използвана в Р България по отношение на морската сигурност и 

установяване на причинно-следствните връзки между политиката за сигурност на 

Международната морска организация (ММО) и отражението ѝ върху Европейската 

морска политика за сигурност. 

Издигната е работна хипотеза, че на основата на съществуващите съвременни 

теории, методи и подходи, свързани с политиката за морска сигурност на ММО и 

Европейската стратегия за морска сигурност, може да се създаде архитектурна рамка, 

която да послужи като теоретична основа за създаването на национална морска 

стратегия и единна национална морска политика.  

За решаването на отделните научно-изследователски задачи в хода на 

изследването е приложен системния подход и са получени следните резултати: 

актуализирани са знанията за съществуващите предизвикателства и заплахите за 

сигурността на водната транспортно-преносна система в световен и регионален мащаб; 

систематизирани, детайлизирани, прецизирани и изпълнени с конкретно съдържание са 

основна част от термините, използвани в Р България по отношение на морската 

сигурност; анализирани са отношенията и са установени причинно-следствните връзки 

между политиката за сигурност на ММО и отражението ѝ върху Европейската морска 

политика за сигурност. 

Резултатите от монографичния труд са приложими при обучението на курсанти 

и студенти от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, при обучението на офицери, зачислени в 

курсовете за следдипломна квалификация и слушатели от катедра ВМС на ВА „Г. С. 

Раковски“. В допълнение резултатите от монографията могат да се използват като  

справочно средство за специалисти, занимаващи се с изследвания на морската 

сигурност и безопасността на корабоплаването. 

 

Учебник 

2. Стоянов, Н. Л. Автоматизирани информационни системи за боен мениджмънт. 

Варна: Тера Балканика, 2017. ISBN 978-619-90140-0-4 

Учебникът „Автоматизирани информационни системи за боен мениджмънт“ 

систематизира основните знания, свързани с актуалното развитие на автоматизираните 

информационни системи за боен мениджмънт и тяхното използване във 

Военноморските сили. Обхваща некласифицираната част от тематиката по учебната 
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програма за дисциплината „Информационни системи за управление на кораба и 

оръжията“. 

Учебникът е разработен в обем на 153 страници и е структуриран в кратък 

терминологичен речник, четири глави и четири приложения.  

Учебникът е предназначен за използване в учебния процес, провеждан във 

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и във Военноморските сили за подготовка на специалисти в 

областта на експлоатацията на автоматизираните информационни системи за боен 

мениджмънт, както и на ръководния състав, имащ отговорности по планиране и 

организиране на бойното използване на автоматизирани информационни системи за 

боен мениджмънт. 

 

Публикации в периодични научни издания 

В България 

3. Стоянов, Н. Мавров, И. Някои виждания за борбата за огнево превъзходство. // 

Морски научен форум, Т. 5, Варна, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, 2008, с. 112-121. ISSN 

1310-9278 

Докладът разглежда връзката между огневото и информационното 

превъзходства като фактори за успеха при провеждане на съвременните операции. 

 

4. Стоянов, Н. Идея за създаване на симулационен център за обучение и подготовка по 

управление на кризи. // Морски научен форум, Т. 5, Варна, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, 

2008, с. 265-274. ISSN 1310-9278 

В доклада е обоснована необходимостта от създаване на локален симулационен 

център за обучение и подготовка на кадри по управление на кризи, чрез формулиране 

на конкретни изисквания за моделиране и симулации на кризисни събития.  

На следващо място е предложена конкретна архитектура на симулатор, който да 

се използва в процеса на подготовка и са разработени сценарии на кризисни събития, 

които да бъдат проигравани.  

 

5. Стоянов, Н. Л., Димитранов, С. Д. Подходи за интегриране на подготовката на кадри 

за морската транспортна инфраструктура. // Научни трудове, Варна, Висше 

военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”, бр.29, 2009, с. 189-194. ISSN 1312-0867 

Докладът разглежда проблема, породен от намаляващия през изминалите години 

бюджет за образование на морски кадри от една страна и все по-високите изисквания 

към подготовката на личния състав, от друга страна. За разрешаването на този проблем 

се предлага използването на концептуален интегриран модел за обучение и подготовка 

(КИМОП), който позволява съвместната подготовка на команден състав, от различни 

управленски нива. 

 

6. Стоянов, Н. Л. Аспекти на използването на моделирането и симулациите за 

повишаване на нивото на организационната култура на корабните екипажи. // Научни 

трудове, Варна, Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”, бр.29, 2009, с. 203-

211. ISSN 1312-0867 
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Докладът разкрива основни теоретични постановки, свързани с формирането на 

организационната култура в корабните екипажи. Определя организационната култура 

като функция от три променливи: видът на организационната структура, типът на 

управление на лидера и културологичните особености на членовете на организацията.  

Прави се връзка между степента на развитие на организационната култура в 

корабния екипаж и ефективността на неговите действия.  

Новост в доклада е предложението за използване на съвременните 

информационни технологии, моделирането и симулациите за повишаване на нивото на 

организационната култура на корабните екипажи. 

 

7. Стоянов, Н. Л. Контент-анализ на основни термини, свързани с използването на 

моделиране и симулации във военното дело. // Морски научен форум, Т. 2, Варна, 

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, 2013, с. 63-70. ISSN 1310-9278. 

Докладът разкрива проблемите, свързани с отсъствието на специализиран 

национален военен терминологичен речник и предлага основа за създаване на 

унифициран категориен апарат по отношение на използването на моделиране и 

симулации във въоръжените сили на Р България.  

 

В чужбина 

8. Mednikarov, B. K., Stoyanov, N. L., Kalinov, K. S. Challenges to education and training in 

the field of harbour protection security // Maritime Transport & Navigation Journal, 

Constanta, 2009, Volume 1, Number 1, Editura Nautica, p. 46-54. 

Докладът разкрива редица проблемни въпроси, свързани с обучението и 

подготовката на кадри във връзка с осигуряване на защитата на пристанища и 

военноморски бази и предлага решение на тези проблеми посредством използването на 

моделиране и симулации в образователния процес. 

 

9. Mednikarov, B. , Stoyanov, N. , Kalinov, K. Conceptual model of port security simulating 

complex (Bulgarian standpoint). Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. 

London, Taylor & Francis group, 2009, pp. 341-346 ISBN: 978-0-415-80479-0 

Докладът разглежда визията на авторите за изграждане на концептуален модел 

на симулационен комплекс за обучение и подготовка на лица, заети с осигуряването на 

отбраните и защитите на пристанища и военноморски бази. 

 

10. Stoyanov, N. L., Mednikarov, B. K. A „Vicious Agent” Modelling Approach for Testing 

Port Security System. // Human System Integration to Enhance Maritime Domain Awareness 

for Port / Harbour Security. NATO Science for Peace Series D: Information and 

Communication Security – Vol. 28 IOS Press BV, Amsterdam, Netherlands, 2010. ISBN 978-

1-60750-620-1 (print); ISBN 978-1-60750-621-8 (online). 

Тази статия разглежда моделирането на действията на злонамерен агент, който 

има за цел да наруши сигурността на пристанище или военноморска база. Целта на 

подобна симулация е да се открие наличието или отсъствето на слабости в системата за 

защита на пристанища или военноморски бази.  
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11. Stoyanov, N. L., Kalinov, K. S. Aspects of Human System Behaviour and Their Impact on 

Port Security Architecture. // Human System Integration to Enhance Maritime Domain 

Awareness for Port / Harbour Security. NATO Science for Peace Series D: Information and 

Communication Security – Vol. 28 IOS Press BV, Amsterdam, Netherlands, 2010. ISBN 978-

1-60750-620-1 (print); ISBN 978-1-60750-621-8 (online). 

В тази статия се разглежда системата за защита на пристанищата от гледна точка 

на сложните системи. Представена е българската позиция по отношение на 

моделирането на военноморски бази и системи за защита на пристанища, като се 

отчита въздействието на човешкото поведение върху архитектурата на пристанищната 

защита.  

Предложен е вариант за оптимизиране на българската система за защита на 

пристанища и военноморски бази. 

 

12. Stoyanov, N., Bosse, E., Herrero, J., Mejia, M., Mucedola, A., St-Hilaire, M. Process, 

Organization, and Technology Requirements to Meet Challenges of Seaport Infrastructure 

Security. // Human System Integration to Enhance Maritime Domain Awareness for Port / 

Harbour Security. NATO Science for Peace Series D: Information and Communication 

Security – Vol. 28 IOS Press BV, Amsterdam, Netherlands, 2010. ISBN 978-1-60750-620-1 

(print); ISBN 978-1-60750-621-8 (online). 

Този доклад обобщава резултатите от съвместната работа на авторите във връзка 

с изясняване на предизвикателствата пред осигуряване на сигурността в пристанищата. 

Формулирани са технически изисквания  в областта на сложните организационни 

системи, предназначени за осигуряване на сигурността на пристанища и военноморски 

бази и са представени решения на тези проблеми. 

 

13. Stoyanov, N. L. Using a Posteriori Analysis to Asses Scenarios Associated with the Use 

of Tactical Navy. // The 23-rd edition of the NAV-MAR-EDU international scientific 

conference. Constanta. 30.05.-01.06.2013. “Mircea cel Batran” Naval Academy Publishing 

House, Constanta, 2013 ISSN 1454-864X (Scientific Bulletin). 

Статията разглежда възможността за използване на статистически методи 

(описателна статистика) за оценяване и оптимизиране на практически задачи, свързани 

с управлението на корабите от състава на ВМС и използването на корабните оръжия.  

 

14. Stoyanov, N. L. A Posteriori Analysis Of The Bulgarian-Romanian Tactical Exercise 

„DIRECT THREAT 2014”. // SEA-CONF 2015. 1-st International Conference. Constanta, 

14-16.05.2015 ISSN 2457-144X. 

В статията е описано провеждането на международното компютърно-

подпомагано учение „Непосредствена заплаха 2014“ и са оценени изпълнените в хода 

на учението задачи, чрез използването на апостериорен анализ на резултатите, като на 

тази основа е взето решение за разработване на сценария за следващото издание на 

същото учение. 
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Публикации в сборници с доклади 

 

В България 

15. Стоянов, Н. Л. Предизвикателства пред процеса на трансформация на въоръжените 

сили на република България. // Научна сесия на ВА „Г. С. Раковски”, 2007, София.  

Този доклад анализира процеса на трансформация на въоръжените сили като 

разграничава процесите на реформа и трансформация и формулира 

предизвикателствата пред ВС, свързани с правилното и точно дефиниране на желано 

крайно състояние на процеса; правилното и точно дефиниране на критериите за успех; 

не напълно изградения категориен апарат, свързан с информационното осигуряване на 

управлението на ВС и определя рисковете, съпътстващи процеса на трансформация 

 

16. Стоянов, Н. Л. Аспекти на симулациите и моделирането на човешко поведение в 

сферата на кризисния мениджмънт // Втора международна черноморска конференция 

по морско търсене и спасяване – „SAR – 08”, 2008, Варна. 

В този доклад се разглеждат възможностите за моделиране на човешко 

поведение с цел изучаване на различни системни аспекти от областта на кризисния 

мениджмънт.  

 

17. Калинов, К. С., Стоянов, Н. Л. Използване на моделирането и симулациите за 

повишаване на безопасността на корабоплаването и сигурността в Черноморския 

регион. // Годишна конференция под патронажа на президента на Р. България – 

Сигурността в югоизточна Европа (SEE SECURITY). София, м. септември 2009 

В доклада са разгледани тенденциите, оказващи влияние върху безопасността и 

сигурността на корабоплаването в Черноморския регион, изведени са показатели и 

критерии за оценка на средата за морска безопасност и сигурност в региона. На 

основата на направения анализ на средата за морска безопасност са представени 

изискванията за симулиране на конкретни плавателни съдове; организационни модели; 

комуникационни модели; модел на географска информационна система (ГИС); модел 

на система за навигационни ограждения (СНО); модел на система за контрол на 

корабоплаването; интегрален модел на навигационния трафик в зоните на интерес 

(териториално море) и се предлага изграждането на конкретен симулационен модел, 

обединяващ всички тези отделни компоненти. 

 

18. Стоянов, Н. Л. Повишаване на квалификацията и подготовката на длъжностни лица 

и организационни единици по управление на кризи на регионално ниво чрез 

компютърно подпомагани учения. // Трета научнопрактическа конференция на Центъра 

за изследвания по национална сигурност и отбрана при БАН, София, 27.11.2009 

Докладът разглежда компютърно-подпомаганите учения като оптимална форма 

за подготовка на лицата от различни институции, които са призвани да действат заедно 

в единния процес по управление на кризи. 
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19. Стоянов, Н. Л. Аспекти на използването на симулаторите и тренажорите за 

обучение и подготовка на кадри за ВМС. // Научна сесия на В. А. „Г. С. Раковски”, 

2009. 

Докладът разкрива съществуващата необходимост от изграждане на 

симулационен комплекс за осигуряване на тактическата подготовка на командирите от 

различни степени, чиято основна задача е изграждането и усъвършенстването на 

навици и умения за използване на оръжието и техническите средства на корабите при 

организиране на отбраните и защитите в различни условия на обстановката. Поставя 

акцент върху необходимостта процесът по придобиване, използване и извеждане от 

употреба на симулатори и тренажори да се институционализира чрез създаването на 

съответните организационни структури и разработване на нормативен концептуален 

документ (концепция, доктрина или стратегия), който да регламентира процесите на 

планиране, организиране, ръководство, отчет и контрол на тренажорното обучение.  

 

20. Стоянов, Н. Л. Аспекти на приложението на методите за моделиране и симулации в 

интерес на отбраната. // Пета международна научна конференция: „Партньорство, 

изследвания и технологии за отбраната ХЕМУС 2010” 27.05.2010, Пловдив. 

Докладът разглежда различни аспекти, свързани с политиката по използване на 

моделиране и симулации във ВС на Р България. Анализира се състоянието на 

използването на моделиране и симулации във ВМС. Направен е исторически анализ на 

използването на симулатори и тренажори във ВМС и се предлагат конкретни стъпки за 

решаване на повдигнатите проблеми. 

 

21. Стоянов, Н., Димитранов, С. Роля на моделирането и симулациите за 

квалификацията на морските специалисти. // Четвърта национална научно-практическа 

конференция за българското морско образование и квалификацията на морски кадри: 

„Предизвикателствата пред морското образование, наука и квалификация на кадри и 

подкрепа на морския бранш за формиране и реализиране на морската политика на 

България” 17.06.2010, Варна. ISBN 954-8991-34-9 

Докладът описва различни аспекти (институционален, организационен, 

технически) на приложение на моделирането и симулациите  в процеса на повишаване 

на квалификацията на морските лица. 

 

22. Mednikarov, B., Stoyanov, N. Research and Educational Support of the Development of 

the Maritime Industry // International Congress Blue Growth in the Black Sea region – 

perspectives and opportunities. 19th-20th September 2013 Riviera Beach Hotel, Riviera 

Holiday Club, Golden Sands, Varna, Bulgaria 

Докладът изяснява важните за морската индустрия сфери, които изискват 

прилагането на научни изследвания. Като такива са определени разработването на 

съвременни образци морски оръжия за ВМС и техническо оборудване за търговското 

корабоплаване; изследванията в сферата на морската сигурност и безопасността на 

корабоплаването; научните изследвания в сферата на морското образование и 

квалификацията на морските лица. Формулирана е главаната цел на провеждането на 

научни изследвания в интерес на морския бизнес и са изброени конкретни задачи, чрез 
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които ще се достигне до постигането на целта. Разкрити са множеството дейности, 

извършени от научни колективи на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, които са в интерес на 

морския бизнес. 

В чужбина: 

23. Mednikarov, B. K., Kalinov, K. S., Stoyanov, N. L. Case Study From Bulgaria – Building 

A Conceptual Model For Simulation Architecture In Support For Education And Training 

(Bulgarian Standpoint) // Military Modeling & Simulation, Singapore, 2008. 

В доклада се представя разработения от авторите интегриран модел на 

симулационна архитектура, която да осигурява подготовката на морски лица от 

различни организационни нива на управление. 

 

24. Mednikarov, B. K., Kalinov, K. S., Stoyanov, N. L. The Role of State-Of-The Art 

Technologies for Developing a Modern Organizational Culture In Maritime Safety And 

Security Matters. // 10-th Annual General Assembly and Conference MET Trends in the XXI 

Century: Shipping Industry and Training Institutions in the Global Environment – Area of 

Mutual Interests and Cooperation. Saint Petersburg, Russian Federation September 19–21 

2009, p. 43-52. ISBN 978-5-9509-0046-4 

Докладът разглежда организационната култура като обект на научно изследване. 

Изяснява основни термини от областта на организационната култура. Разглежда 

връзките между степента на развитие на организационната култура в корабния екипаж 

и ефективността на неговите действия и разглежда възможностите на съвременните 

авангардни технологии за формиране на конкретна организационна култура в 

корабните екипажи. 

 


