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Приложение №  6

С Т А Н О В И Щ Е

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“ по учебна 
дисциплина „Информационни системи за управление на корабите и оръжия“, обявен със 
заповед на Началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ -  № ЛС-41/11.05.2017 г. и обнародван в 
„Държавен вестник“, бр. № 45/6.06.2017 г.,

с кандидат единствен; о.з. к-н П р. доктор Никола Людмилов Стоянов, главен 
асистент в катедра „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ 
при Факултет „Навигационен“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

Член на научно жури: капитан I ранг доцент доктор Асен Николов Кожухаров,
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Варна, 9026, ул. „В. Друмев“ №73, тел. 052 552229, 
robert77@naval-acad.bg

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

Във фокуса на научноизследователската дейност на кандидата е доразвитието на 
научното познание за съществуващите проблеми в морската сигурност. В резултат 
кандидатът е разрешил ред проблемни положения, свързани с аспектната чистота и с 
продуктивност на българската терминология, свързана както с морската сигурност, така и с 
фиксирането на причинно-следствените връзки между политиката за сигурност на 
Международната морска организация (ММО) и отражението й върху Европейската морска 
политика за сигурност.

Актуалността на предлож ените за рецензиране в конкурса трудове в 
приложно отношение произтича от необходимостта да бъде задълбочено научното знание за 
възможностите и обема на доминиращите модерни теоретични възгледи, свързани с 
политиката за морска сигурност на ММО и Европейската стратегия за морска сигурност.

Приносите в трудовете на кандидата, представени в конкурса, са съсредоточени в 
архитектурна рамка, която по идея трябва да послужи като теоретична основа за 
формирането и поддържането на адекватна национална морска политика. Всъщност 
изследванията в посочените трудове целят увеличаване на обсега на знанието за проблемите 
по сигурността на морската транспортно-преносна система, вкл. и с отчет на черноморската 
специфика. Обоснована е систематизацията на знанията, свързани с актуалното развитие на 
автоматизираните информационни системи за бойно управление и използването им във 
Военноморските сили.

Кандидатът не призовава да се администрира каква да бъде използваната 
терминология, а чрез постигнатите резултати в изследванията си уточнява значението и 
продуктивността на понятията, използвани в практиката.

2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата
Кандидатът в конкурса -  о.з. к-н II р. д-р Никола Стоянов, преподава:
- във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, по 

следните учебни дисциплини: „Информационни системи за управление на корабите и 
оръжията“, „Тактика на ВМС“, „Управление на тактическите подразделения“.
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„1 фотивоподводно оръжие“, „Военнополитически организации и военнограждански 
отношения“ и „Елементарни познания за сигурността на кораба“;

- във Военна академия „Г. С. Раковски“ (ОКС „Магистър“) по учебните 
дисциплини: „Тактика на противоподводните сили“ и „Сигурност на корабоплаването“;

- във Военноморския тактически симулатор организира и провежда създаден под 
формата на училищен проект през 2012 г. международно компютърно-подпомагано 
учение „Непосредствена заплаха“, в което през последната година са взели участие 
курсанти от България, Полша, Румъния и Украйна.

Доктор Никола Стоянов има висока аудиторна заетост -  за 2015-2016 г. -  704 часа, 
което удовлетворява изискванията на Заповед № ОХ-512/14.08.2004 г. на Министъра на 
отбраната на Република България. Допълнително следва да се отбележи, че кандидатът в 
конкурса успешно е ръководил един дипломант.

Учебникът (№ 2.2.31) съответства на учебната програма, по която се извършва 
обучението на курсанти във ВВМУ.

Продължена е работата на доктор Никола Стоянов по темата на дисертацията му -  
„Симулационни модели в системата на тактическата подготовка на офицери от ВМС“, 
Варна, 2013. Това се проследява като аспект в част от публикациите, появили се след 
защитата на дисертацията. Вж. трудове: №№ 2.1.1.11; 2.1.1.12 и 2.1.1.14. Явно интересите на 
д-р Стоянов в науката по тази тематика са трайни.

Кандидатът взема участие при разработване на стандартизационни и други 
нормативни документи, свързани с процеса на обучение във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

3. Основни научни и научно-приложни приноси
Основните приноси на кандидата са с научен и научно-приложен характер и могат да 

се обобщят в няколко основни тематични области:
3.1. Формиране на нови знания и умения, свързани е актуализиране и 

осъвременяване на знанията за проблемите на морската сигурност, в трудове: №№ 2.1.1.8; 
2.1.1.12; 2.1.2.25 и 2.2.30. Всъщност приносните моменти са обобщени в монография 2.2.30. 
Рискове и заплахи за сигурността на водната транспортно-преносна система. Варна, 
Тера Балканика, 2017, 183 с. Именно там окончателно са доуточнени и детайлизирани 
основната част от термините, използвани в Република България по отношение на морската 
сигурност.

3.2. Доразвиване на теорията и практиката на научните изследвания чрез 
обобщени и разширени теоретични постановки за:

3.2.1. Архитектурните аспекти за изграждане на автоматизираните информационни 
системи за бойно управление е приложение във ВМС, в публикации: №№ 2.1.1.9; 2.1.1.11; 
2.1.1.13; 2.1.2.21; 2.1.2.26; 2.1.2.27; 2.1.2.28 и 2.2.31.

Представеният учебник № 2.2.31. Автоматизирани информационни системи за боен 
мениджмънт. Варна, Тера Балканика, 2017, 153 с., по принцип би трябвало само да 
удовлетвори изискването на конкурса и не подлежи на рецензиране. В него има включени 
иновативни положения по въпроси, свързани със съвременното развитие на автоматизираните 
информационни системи за бойно управление и тяхното използване във ВМС. Ето защо тази 
книга има белези на монография, а това предполага и справедливостта на така посочения 
приносен момент.

3.2.2. Системите за моделиране и симулации на кризисни събития, в публикации: 
№№ 2.1.1.9; 2.1.1.14; 2.1.1.15; 2.1.1.17; 2.1.1.18; 2.1.2.22 и 2.2.31.

3.2.3. Моделирането на военноморски бази и системи за защита на пристанища с 
оглед на влиянието на човешкото поведение върху архитектурата на пристанищната защита, 
в публикации: №№ 2.1.1.1.14; 2.1.2.23; 2.1.2.24 и 2.1.2.25.

3.3. Изграждане на система от теоретични обобщения и предложения по 
проблемите на подходите за интегриране на подготовката на кадри за морската транспортна 
инфраструктура, в публикации: №№ 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. 
При това в този аспект се наблюдава привнасяне на нови, по-дълбоки измерения на
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трактовката на принципите на военното изкуство и решаването на задачите на флота в 
интерес на морската сигурност.

4. Значимост на приносите за науката и практиката
Представени са три публикации, индексирани във WoS (вж. Researcher ID D-8042- 

2012), и една статия, регистрирана в SCOPUS (вж. Author ID: 55I91127300), като в 
последната база е фиксирано и цитиране, поради което д-р Стоянов има по данни на 
SCOPUS индекс на Хирш = I .

Кандидатът като автор играе ключова роля в съвместните публикации, представени за 
рецензиране.

Постигнатите резултати от кандидата д-р Никола Стоянов имат приложение и са 
включени в научен оборот, за което свидетелства и цитирането на негово произведение в 
SCOPUS, както и другите цитирания, представени в справката за цитирания, извън тази 
платформа.

5. Критични бележки и препоръки
В представените за рецензиране материали се проследяват следните слабости:
- Обш;о четирите публикации на автора във WoS и SCOPUS по време на издаване не 

влизат във времевия прозорец 2012-2016 г., поради което не могат да бъдат използвани при 
акредитации и участие в конкурсни програми за Европейски проекти.

- Част от публикуваните научни трудове третират една тясно специфична тематика и 
материя. Това обективно ограничава възможностите на кандидата в конкурса в научната 
комуникация в сферата на сигурността.

Посочените особености и пропуски не омаловажават постигнатото от о.з. к-н II р. д-р 
Никола Стоянов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въз основа на представените научни трудове, тяхната значимост, съдържащите се в 
тях научни, научно-приложни и приложни приноси, намирам за основателно да 
предложа кандидатът д-р Никола Людмилов Стоянов да заеме академичната длъжност 
„Доцент“ в катедра „Организация и управление на военни формирования на 
тактическо ниво“ по професионалното направление 9.2. „Военно дело“, специалност 
05.12.01. „Организация и управление на Въоръжените сили“, учебна дисциплина 
„Информационни системи за управление на корабите и оръжията“.

Дата:
Q(^SO-lOi4r.

ЧЛЕН НА ЖУРИТО:


