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С Т А Н О В И Щ Е

по конкурс за заемане на академична длъжност доцент 
по професионално направление 9.2. „Военно дело”, научна специалност 

„Организация и управвление на въоръжените сили“ 
обявен в ДВ бр. № 45/06.06.2017 г., заповед на Началника на ВВМУ„Н. Й.

Вапцаров“ - № ЛС-41/11.05.2017 г.

с кандидат: Никола Людмилов Стоянов, о.з. к-н II р. 
главен асистент доктор

Член на научно жури: Севдалина Илиева Димитрова, професор 
доктор на науките, област на висшето образование 9. Сигурност отбрана, 
професионално направление 9.1. „Национална сигурност”, научна
специалност 05.02.24 „Органзация и управление извън сферата на 
материалното производство (отбрана и национална сигурност)“;
професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност 05.12.01. 
„Органзация и управление на въоръжените сили“; област на висшето 
образование 3. Социални стопански и правни науки, професионално 
направление 3.7. „Администрация и управление“, научна специалност 
„Организация и управление извън сферата на материалното производство 
(сигурност и отбрана)“

1. Обща характеристика на научноизследователската и научно- 
приложната дейност на кандидата.

Списъкът с представените от единственния кандидат по конкурса о.з. к- 
н II р. д-р Никола Стоянов, е представен от 24 публикации за рецензирано с 
общ обем 444 страници, в т.ч. 1 монография, 1 учебник и 22 научни доклада 
и статии. От тях научните доклади и статии 13 са публикувани в 
национални издания и 9 -  в чуждестранни. 12 от трудовете са авторски и 12 
са разработени в съавторство, като личното участие на кандидата в тях е 
значително, ясно, коректно разграничимо.

Освен посочените, в списъка са включени и 7 броя публикации, 
състоящи се от дисертация, автореферат и трудове за придобиване на ОНС 
„доктор“ по научната специалност „Организация и управление на 
въоръжените сили“ с обем 213 стр.

Броят на трудовете на кандидата е представителен, отговарящ на 
изискванията на оценъчна система на показателите за заемане на академична 
длъжност „доцент“ по дейности и показатели и считам, че е достатъчен за 
участие в конкурс за академична длъжност „доцент” във ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров“.



ip^AUBCic cci иисьс1сии на акгуални и важни проолеми, насочени 
основно за идентификация и решаване на проблемите в областта на 
политиката за морска сигурност в Международната морска организация 
(ММО) и нейното отражение върху Европейската морска олитика за 
сигурност; актуалното развитие на автоматизираните информационни 
системи за боен мениджмънт и тяхната приложимост във ВМС; използването 
на съвременните информационни технологии, моделирането и симулаците за 
повишаване на нивото на организационната култура на корабните екипажи. 
Същите непосредствено са свързани с научната специалност и тематичната 
област на конкурса. Постигнатите научни резултати в трудовете и в научно
изследователската дейност на о.з. к-н II р. д-р Никола Стоянов го определят 
като последователен, целенасочен учен, изследовател, познаващ и развиващ 
съвременните тенденции в изследваните от него области, отличаващи се с 
креативност и ерудираност, прагматизъм, организираност и управленски 
умения, съчетани с педагогически опит с поглед към бъдещото развитие на 
морската сигурност и изграждането на интегриран модел на симулациона 
архитектура за подгтовка на ВС на различни организационни нива в 
динамично променящата се среда за сигурност. В потвърждение на това е и 
обстоятелството, че всеки от научните трудове е преход и надграждане в 
научно-изследователската дейност на о.з. к-н II р. д-р Никола Стоянов, което 
е показател за устойчивост на научните му интереси.

2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата.
От представената справка за учебната натовареност на о.з. к-н II р. д-р 

Никола Стоянов се затвърждава мнението ми, че същият умело съчетава 
теоретичната си подготовка с практическите си умения, което го отличава 
като педагог, умеещ да завладее аудиторията и да придаде практическа 
насоченост на знанията и уменията на обучаемите. В потвърждение на това е 
високата аудиторна заетост за учеббната 205/2016 година -  704 часа, 
преподавателската му активност в двете ОКС „бакалавър“ и „магистър“ във 
ВМУ „Н.Й.Вапцаров“, в обучението на слушатели във ВА „Г.С. Раковски“ по 
учебни дисциплини пряко свързани с насочеността на конкурса за 
академична длъжност „доцент“, организирането и провеждането на 
международно компютърно-подпомагано учение „Непосредствена заплаха“ 
през 2012 год., успешното ръководство на дипломант. Неговият 
педагогически опит, професионализъм и научоизследователски интереси са 
намерили отражение в трудовете, представени по конкурса, които са 
предназначени за обучение на курсанти студенти и специализанти.

3. Основни научни и научно-приложни приноси.

Прегледът на трудовете, представени за рецензиране по конкурса 
затвърждават мнението ми за основните приноси в тях с научен и научно- 
приложен характер, обобщени както следва:

генерирано е ново знание за сигурността на водната транспортно- 
преносна система на основата на систематизираните и детайлизирани 
съвременни теории, методи и подходи, дефиниращи политиката за морска



сигурност и разкриване на прчинно-следствените връзки между политиката 
за сигурност на Мждународната морска организация и отражението й за 
Европейската морска политика за сигурност (монографичен труд 2.2.30 и 
съпътстващи трудове 2.1.1.8, 2.1.1.12, 2.1.2.25);

дообогатени са теорията и практиката на съвременните 
автоматизирани информационни системи за боен мениджмънт и тяхното 
използване във ВМС и на системите за моделиране и симулации на кризисни 
събития (2.2.31, 2.1.26, 2.1.27, 2.1.2.28, 2.1.1.9, 2.1.1.11, 2.1.1.13, 2.1.2.21, 
2.1.14, 2.1.15, 2.1.1.17, 2.1.1.18, 2.1.2.22);

разработена е методология за оценяване ефективността на 
задачите при практическата подготовка операторите от корабните бойни 
разчети, на основата на която са разработените сценарии и планове за 
провеждане на международни компютърно-подпомагани учения (2.1.1.11, 
2.1.1.16, 2.1.1.19, 2.1.2.24);

създаден е интегриран модел на симулационна архитектура, 
осигуряваща подготовката на морски лица от различни нива на управление 
като е защитима зависимостта между организационна култура и ефективност 
на действията на корабния екипаж (2.1.23, 2.1.24, 2.125, 2.1.1.14).

Получените научни и научно-приложни резултати от изследванията на 
кандидата разкриват и подчертават насочеността на трудовете му за развитие 
на многоаспектността на политиката за морска сигурност и приложимостта 
съвременните автоматизирани системи за моделиране и симулации в интерес 
на отбраната в контекста на факторите на средата за сигурност. Трудовете 
представят кандидата като приет и утвърден учен и експерт по споменатата 
проблематика, което е потвърдено от активната му преподавателска, 
изследователска и публикационна работа по тези проблеми.

4. Значимост на приносите за науката и практиката
Научните трудове на о.з. к-н II р. д-р Никола Стоянов служат като 

теоретична и методологична база при обучението на бъдещите специалисти 
за морска защита, разработването на дипломни работи, дисертационни 
трудове и бъдещи изследвания. В потвърждение на тяхната научна значимост 
е представената справка за цитирания в индексирани издания.

С притежаваните компетенции и компетентности, о.з. к-н II р. д-р 
Никола Стоянов е привличан като експерт при разработването на 
нормативни документи и планове за провеждане на ежегодните 
международни компютърно-подпомагани учения.

5. Критични бележки и препоръки
Към представените за рецензиране научни трудове могат да се отправят 

някои бележки, които имат характер на препоръки отнасящи се до:
независимо от спецификата на научните интереси на кандидата, 

препоръчително е разширяване на обхвата на неговата публикационна 
активност в сферата на сигурността, което ще му позволи активно участиев 
научния обмен;



и р си и р ьч и гел н а с  и о -ю л я м а  прецизност при оформянето на 
научните трудове по отношение на библиография и редакция.

Посочените бележки по-скоро имат дискусионен и технически 
характер и не намаляват достойнствата на представените от кандидата 
трудове.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представените научни трудове от о.з. к-н II р. д-р Никола Стоянов 
затвърждават моето мнение, че са самостоятелно дело и успешно защитават 
научните и научно приложните приноси в тях. Те с упех могат да се 
използват като изходна база за по-нататъшни научни изследвания и 
публикации на кандидата. Това ми дава основание за положителна оценка 
за научите трудове на главен асистент о.з. к-н II р. д-р Никола Людмилов 
Стоянов, единствен участник в конкурса за заемане на академична длъжност 
„доцент“ в област на висше образование 9. „Сигурност и отбрана“, 
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“ по учебна дисциплина 
„Информационни системи за управление на корабите и оръжия“.

Научно-изследователската и преподавателската дейност на кандидата, 
неоспоримите му лични качества като учен с постигнати значими приноси 
в научните трудове ми дават основание да предложа на уважаемото научно 
жури по конкурса главен асистент о.з. к-н II р. д-р Никола Людмилов 
Стоянов да бъде предложен да заеме академичната длъжност “доцент” в 
катедра „Организация и управление на военни формирования на тактическо 
ниво“ на факултет „Навигационен“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по 
професионално направление 9.2. „Военно дело“, специалност „Организация и 
управление на въоръжените сили“.

06.10.2017 год. 
гр. Велико Търново

ЧЛЕН НА ЖУРИТО: .. .U.
проф. д.н. Севдалина Димитрова


