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Варна, ул . "В.ДРУмеа  "  No23, тел. 052/632-015, ф анс 052/303-163
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СТАНОВИЩЕ

от капитан I ранг инженер Недко Иванов Димитров, доцент, доктор, 
(член на Научно жури - Заповед №  О С -190/30.06.2017г. на Началника на

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“) 
адрес; гр. Варна, жк. „Възраждане“ бл.ЗЗ ап.19,
GSM -  0885297550, E-mail: n.dimitrov@ nvna.eu

на научните трудове, представени по конкурс за заемане на академична 
длъжност „доцент” в област на висше образование 9. „Сигурност и отбрана” 
по професионално направление 9.2. „Военно дело”, за нуждите на катедра 
„Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ на 
факултет „Навигационен“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ тю учебна дисциплина 
„Информационни системи за управление на корабите и оръжия“, обявен със 
заповед на Началника на ВВМУ„Н. Й. Вапцаров“ - №  Л С -41/11.05.2017 г. и 
обнародван в Държавен вестник бр. №> 45/06.06.2017 г.

на 0.3. к-н П р. д-р Ни.кола .Ягод.милов С тоянов,
главен асистент в катедра ..(Зргакизапдгя и управление.на военни 

формирования на тактическо ниво“ при ф акултет,,Навигационен“ на ВВМУ
„Н. И. Вапцаров“

mailto:n.dimitrov@nvna.eu


1. Обща характеристика на научно-изследователската и научно-приложната 
дейност иа кандидата

От анализа на представените за конкурса 24 броя научни труда и от документите на 
единствения кандидат в конкурса е видно, че о.з. к-н II р. д-р Никола Стоянов е 
перспективен член на академичния състав, насочил усилията си в следните научни области 
и проблеми: I

- проблеми на трансформацията на националната система за морски кризисен 
мениджмънт и на системата за морска безопасност и сигурност;

- проблеми на сигурността на морската транспортна система;
- проблеми на теорията на оперативното изкуство на ВМС, на организацията и 

управлението на ВМС, включително иа организацията на поддръжката на командването и 
управлението.

Наред с научната си продукция по горепосочените проблеми о.з. к-н II р. д-р Никола 
Стоянов е активен участник в разработването на проекти, свързани с различни морски 
системи от държавно значение и на документи от концептуален и доктринален характер за 
нуждите на българските ВМС. В рамките на научната си дейност той проявява ясно 
очертани изследователски наклонности. Притежава висока компютърна грамотност и 
ползва в дейността си английски и руски език.

2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата
Педагогическата дейност на кандидата като цяло стартира през 2006 г., когато е 

назначен за главен асистент в катедра „Организация и управление на тактически 
формирования на ВМС“ . През 2013 година той успешно защитава, дисертационен труд на 
тема: „Симулационни модели в системата на тактическата подготовка на офицери от ВМС’' 
и придобива образователната и научна степен „доктор” .

0.3. к-н II р. д-р Никола Стоянов обича преподавателската работа. Като главен 
асистент в катедра „Организация и управление на военни формирования на тактическо 
ниво” на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” води занятия (лекции и упражнения) по учебните 
дисциплини:

- С курсанти:
Информационни системи за управление на корабите и оръжията -  175 часа
(лекции и упражнения);
Тактика на ВМС -  100 часа;
Управление на тактическите подразделения -  84 часа;
Противоподводно оръжие -  102 часа;
Ракетно оръжие -  10 часа;
Военнополитически организации и военнограждански отношения -  54 часа;
Елементарни познания за сигрността на кораба -  15 часа.

Със слушатели от катедра ВМС на ВА „Г. С. Раковски“ :
Тактика на противоподводните сили -  26 часа;
Сигурност на корабоплаването -  18 часа.

Със студенти:
iC Сигурност на корабоплаването (ISPS Code) -  16 часа;

Елементарни познания за сигрносзта на кораба -  90 часа.
В допълнение към учебната натовареност кандидатът е организирал и ръководил 

международното компютърно-подпомагано учение „Непосредствена заплаха“, в което през 
последната година са участвали курсанти от България, Румъния, Украйна и Полша.



Учението се провежда във Военноморския тактически симулатор, който е създаден под 
негово ръководство под формата на училищен проект през 2012 г.

Годишната му учебна натовареност е 704 часа.
Автор е на монографията „Рискове и заплахи за сигурността на водната 

транспортно-преносна система” и на учебника „Автоматизирани информационни системи 
за боен мениджмънт ”, които са на високо раучно и практико-приложно равнище.

Научните си постижения кандидатът удачно пренася в педагогическата си дейност, 
като издига научното ниво на учебния процес и успешно води занятия с курсантите, 
слушателите и студентите.

В рамките на педагогическата дейност д-р Никола Стоянов е бил ръководител на 
един дипломант от ВА „Г. С. Раковски“ и консултант и рецензент на още един дипломант.

3. Основни научни и научно-приложни приноси
0.3. к-н II р. д-р Никола Стоянов е представил за рецензиране 24 публикации, от 

които; 1 монография, 1 учебник и 22 научни доклада и статии. Определям количеството на 
представените за рецензиране публикации като достатъчно за участие в конкурс за 
академична длъжност „доцент” във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ .

Основните научни и научно приложни приноси в трудовете на о.р. кап. II ранг д-р 
Никола Стоянов по мое мнение могат да се обобщят до следното:

- генериране на нови знания и умения, свързани с актуализиране и осъвременяване 
на знанията за съществуващите предизвикателства и заплахите за морската сигурност в 
световен и регионален мащаб - трудове-№№-2.2.30; 2.1.1.8; 2.1.1.12; и 2.1.2.25;

- доразвиване на теорията и практиката на научните изследвания чрез обобщени и 
разширени теоретични постановки за:

= архитектурните аспекти за изграждане на автоматизираните информационни 
системи за боен мениджмънт и тяхното използване във Военноморските сили - трудове - 
№№- 2.2.31; 2.1.2.26; 2.1.2.27; 2.1.2.28; 2.1.1.9; 2.1.1.11; 2.1.1.13 и 2.1.2.21;

= системите за моделиране и си.мулации на кризисни събития- - трудове - №№- 
2.2.31; 2.1.1.14; 2.1.1.15; 2.1.1.9; 2.1.1.17; 2.1.1.18 и 2.1.2.22;

= моделирането на военноморски бази и системи за защита на пристанища, като се 
отчита въздействието на човешкото поведение върху архитектурата на пристанищната 
защита - трудове-№ № - 2.1.2.23; 2.1.2.24; 2.1.2.25 и 2.1.1.1.14;

- създаване на стройна система от теоретични обобщения и предложения по 
проблемите на подходите за интегриране на подготовката на кадри за морската транспортна 
инфраструктура - трудове-№ № - 2.1.1.10; 2.1.1.11; 2.1.1.16; 2.1.1.19; 2.1.2.24 и 2.1.2.29.

От представените анотации за участие в екипи по отделни проекти се вижда 
активната дейност на кандидата в научноизследователската и иновационна дейност, като 
повечето от получени резултати намират реално приложение в практиката.

Значителна част от приносите на о.р. кап. II ранг д-р Никола Стоянов се съдържат в 
монографичния му труд „Рискове и заплахи за сигурността на водната транспортно- 
преносна система” . Приносите, свързани с различните аспекти на разширяване на научното 
познание чрез актуализиране и осъвременяване на съществуващите виждания за 
предизвикателства и заплахи за морската сигурност в световен и регионален мащаб, както и 
на детайлизиране и прецизиране на основна част от терминологията по отношение на 
морската сигурност и установяване на причинно-следствените връзки между политиката за 
сигурност на М еждународната морска организация (ММО) и отражението й върху 
Европейската морска политика за сигурност, са лично дело на кандидата.



Приносите в извършените научни изследвания способстват за формиране на 
архитектурна рамка, която да поСлужи като теоретична основа за създаването на 
национална морска стратегия и единна национална морска политика. Архитектурната 
рамка на системата сигурност на водната транспортно-преносна система е дефинирана в 
аспектите: метод за дефиниране на системата „Сигурност на водната транспортно-преносна 
система“ като съвкупност от отделни архитектури; набор от инструменти за осигуряване на 
свързването на отделните архи-тектури; общ речник; списък на съвместими продукти, 
които могат да бъдат използвани за създаване на градивните архитектурни елементи; 
принципи, методи и подходи за управление и изпъ.тнение на дейностите.

Последователността в научназа работа и научната продукция на кандидата 
красноречиво свидетелства за устойчивостта на научните му интереси и логично се 
свързват с научната област на конкурса за академичната длъжност „доцент” .

4. Значим ост на приносите за науката и п ракти к ата
Голяма част от научните и научно-приложните приноси са намерили приложение в: 

доклади на кандидата пред национални и международни конференции по морска сигурност 
и безопасност; при разработването на концептуални и доктринални документи на ВМС и 
БА, в учебния процес на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” за усъвършенстване обучението на 
курсантите, студентите и слушателите от Военна академия.

О.р. капитан II ранг д-р Никола Стоянов се ползва с авторитет сред 
преподавателските и научни среди, както и сред морската общественост.

Считам, че са спазени и са надхвърлени количествените показатели на критериите за 
заемане на академичната длъжност „доцент”, съгласно Правилника за заемане на 
академични длъжности във ВВМУ.

5. К ритични бележ ки и препоръки
Към представените трудове за конкурса нямам критични бележки по отношение на 

подходи и изследователски методи. Позволявам си да дам препоръката, при разработването 
на съвременни модели, системи и методики авторът в бъдещата си дейност, използвайки 
подходящ математически апарат и съответни методи за моделиране, да не се осланя само на 
виртуалната реалност, а да изследва (по възможност) процесите и в действителната 
реалност.

6. Заклю чение
Считам, че о.р. капитан II ранг доктор инженер Никола людмилов Стоянов напълно 

отговаря на изискванията за заемане на академична длъжност „доцент” в катедра 
„Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво” във факултет 
„Навигационен” на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” в професионалното направление „Национална 
сигурност”, в съответствие със Закона за развитието на академичния състав в Република 
България, Правилника за неговата прилагане и Правилника за заемане на академични 
длъжности на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. Като има.м предвид изложеното считам, че на 
единствения кандидат в конкурса о.р. капитан II ранг доктор инженер Никола людмилов 
Стоянов трябва да се даде „полож ителна“ оценка.

02.Ю.2017Г. 
гр. Варна


