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С Т А Н О В И Щ Е

no конкурс за заемане на академична длъжноет ДОЦЕНТ 
по професионална област 9. “Сигурност и отбрана”, професионално направление 
9.2. “Военно дело” и учебна дисциплина “Информационни системи за управление

на корабите и оръжията”, 
обявен в ДВ брой 45 / 6.06.2017г.,

с кандидат: о.з. капитан II ранг, гл. ас. д-р Никола Людмилов СТОЯНОВ

Член на научно жури: професор д.н. Кирил Николов КОЛЕВ

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

В приложения “Спиеък на научните трудове, публикации, справки и участие 
в изеледователски проекти” към Заявлението на допуенатия кандидат о.з. капитан 
II ранг гл. ае. д-р Никола Людмилов Стоянов до конкурса за заемане на академична 
длъжност “доцент” са представени за рецензиране от научното жури 24 
публикации, включващи 1 монография; 1 учебник, 12 статии в периодични научни 
издания (от които 7 в чужбина); 10 доклади в сборници (от които 2 в чужбина). 
Приемам за оценка веички представени публикации с общ обем от 510 етраници.

Чрез научноизследователската, научноприложната и експертната си дейност, 
0.3. капитан II ранг гл. ас. д-р Стоянов създава относително цялостна картина на 
организация, включваща комплекс по подготовка на различни компоненти от 
системата по морска сигурност, за отработване на тяхното взаимодействие в 
кризиени ситуации.

Публикациите на о.з. капитан II ранг гл. ас. д-р Стоянов до голяма степен 
компенеират липсата на национална морска политика и стратегия за развитие, като 
осигуряват необходимата основа за всеобхватен анализ на морската сигурност по 
отношение на участващите субекти и обекти.

Представените публикации се разпределят в една научна област “Сигурност и 
отбрана” с две професионални направления, а именно “Национална сигурност 
(Проблеми на трансформацията на националната система за морски кризисен 
мениджмънт и на системата за морска безопасност и сигурност)” и “Военно 
дело (Проблеми на теорията на оперативното изкуство на ВМС, на 
организацията на поддръжката на командването и управлението, 
включително подготовката на кадри)”.

В професионално направление “Военно дело (Проблеми на теорията на 
оперативното изкуство на ВМС, на организацията на поддръжката на 
командването и управлението, включително подготовката на кадри)” са 
представени общо 16 публикации е обем от 264 страници, които превишават 8-те 
публикации в професионално направление “Национална сигурност (Проблеми
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мениджмънт и на сйстемата за морска безопасност и сигурност)” с общ обем от 
246 страници.

Методологическата основа на научните изследвания на кандидата са базовите 
познания в посочените професионални направления. В хода на всички изследвания 
е прилаган адекватен инструментариум на научния синтез и анализ. Стилът на 
кандидата е задълбочен, достъпен и академичен. Част от публикациите са в 
международно признати издания.

Предложените публикации представят оригинална конструкция от знания, в 
която проблемите са изследвани през призмата на военното дело и националната 
сигурност.

Може да се приеме за достатъчно обосновано, че основните изяви в 
творчеството на допуснатият кандидат о.з. капитан II ранг гл. ас. д-р Никола 
Людмилов Стоянов до конкурса за заемане на академична длъжност “доцент” са в 
професионално направление “Военно дело”, т.е. отговарят на условията за заемане 
на академичната длъжност.

От материалите за рецензиране може да се направи заключение, че 
допуснатият кандидат о.з. капитан II ранг гл. ас. д-р Никола Людмилов 
Стоянов до конкурса за заемане на академична длъжност “доцент” е 
многофункционална личност е постижения, които са отражение на множество 
положителни качества.

2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност.
Написаните монография и учебно пособие от о.з. капитан II ранг гл. ас. д-р 

Никола Людмилов Стоянов са първи по рода си. До момента на тяхното издаване 
подобни публикации на български език липсват. Монографията и учебникът се 
отличават е високо качество на изпълнение, отговарят на съдържанието на 
учебните програми по преподаваните дисциплини -  модули от “Информационни 
системи за управление на корабите и оръжията”; Оперативно изкуство и тактика на 
ВМС (командване и управление на силите. Операции, различни от война); 
Сигурност на морската критична инфраструктура; Военноморски радиотехнически 
системи. Стилът на изложението е лесно достъпен, илюстриран е е множество 
примери от добрата национална и международна практика и имат потенциала да се 
използват успешно и продължително. Преподаването на представеният учебен 
материал е със запомнящи се интерактивни презентации.

Части от публикациите се използват за преподаване на съответните 
дисциплини в други университети (ВА “Г.С. Раковски”, Военноморска академия 
“Мирча чел Батран”) и в текущата дейност на заинтересованите институции -  
ВМС, ИА “Морска Администрация”, ДП “Пристанищна инфраструктура” и други.

Атестат за добрата работа на о.з. капитан II ранг гл. ас. д-р Никола 
Людмилов Стоянов е потърсената консултантска помощ от докторанти по научна 
специалност 05.12.01“0рганизация и управление на въоръжените сили” и от 
дипломанти по магистърска програма “Организация и управление на оперативно- 
тактическите формирования от ВМС”, завършили е отличен успех защитата на 
дипломните си работи.

От цялостният анализ на педагогическата подготовка и дейност на о.з. 
капитан II ранг гл. ас. д-р Никола Людмилов Стоянов може да се направи 
извода, че същият надхвърля минималните изисквания за заемане на академична 
длъжност “доцент”.



j .  wcHuuHH научни и научно-приложни приноси.
Представените научни публикации имат основна значение за адаптиране на 

съществуващите теория и практика в професионалната област към динамично 
променящите се условия в развитието на военноморските сили и на средата на 
сигурност.

3.1. В област “Сигурност и отбрана”, професионално направление “Военно 
дело (Проблеми на теорията на оперативното изкуство на ВМС, на 
организацията на поддръжката на командването и управлението, 
включително подготовката на кадри)” Общо 16 публикации - 1 учебник (154 
стр.), 10 статии в периодични научни издания (от които 7 в чужбина); 5 доклади в 
сборници. Общ обем на публикациите -  264 страници.

3.1.1. Създаване на нови класификации, методи и конструкции:
Обоснован е концептуален модел за обучение и съвместна подготовка на лица,

които принадлежат към различни йерархични организационни равнища въз основа 
на разкритата със средствата на теоретичния анализ на организацията на системата 
за подготовка на кадри за ВМС.

Изведени са термини, в рамките на установената терминологична система, с 
оглед на уточняване на тяхната продуктивност и аспектна честота на употреба въз 
основа на извърщения анализ на съществуващите теоретични проблеми в областта 
на използване на ВМС. Подборът им е извърщен с отчитане на особеностите на 
международното морско право и традициите на българската военна наука, за да 
отговарят на изискванията на съвременната теория за сигурността.

Налице е съществен принос към теоретичното обосноваване на модел на 
система за защита на пристанища и военноморски бази и разработване на 
методология за оценка на неговата ефективност.

3.1.2. Приноси за внедряване:
Внесена е дълбочина в познанието на принципите на военното изкуство и 

използването на ВМС при поддържането на допустимо равнище на устойчивост на 
морската сигурност.

Разработена е методология за оценяване на ефективността на изпълняваните 
задачи, които се използват в процеса на практическата подготовка на операторите 
от корабните бойни разчети.

С прилагането на тази методология са разработени сценариите и плановете за 
провеждане на ежегодни международни компютърно-подпомагани учения, след 
което теоретичните постановки и разработеният модел на разпределена симулация 
успещно са внедрени:

- в системата за практическа подготовка на курсантите от специализация 
„Корабоводене за ВМС” на ВВМу „Н. Й. Вапцаров”;

- за осигуряване на бойната подготовка на корабните противоподводни 
разчети от формированията на ВМС;

- при провеждане на ежегодното международно компютърно -  подпомагано 
учение „Непосредствена заплаха” (материализирани през 2015, 2016, 2017 г.)

Адаптиран е статистически модел за оценка на тестове. Същият се прилага за 
оценяване на ефективността на задачите, използвани в процеса на практическата 
подготовка на курсантите и лицата от състава на корабните бойни разчети.

3.2. В област “Сигурност и отбрана”, професионално направление 
“Национална сигурност (Проблеми на трансформацията на националната 
система за морски кризисен мениджмънт и на системата за морска 
безопасност и сигурност)” Общо 8 публикации -  1 монография (184 стр.); 2
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Общ обем на публикациите -  246 страници.
3.2.1. Създаване на нови класификации, методи, конструкции
Разработена е работна хипотеза, че на основата на съществуващите 

съвременни теории, методи и подходи, свързани с политиката на 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.

Систематизирани, детайлизирани, прецизирани и изпълнени с конкретно 
съдържание са основна част от термините, използвани в Р. България по отнощение 
на морската сигурност.

Предложен е концептуален интегриран модел за обучение и подготовка, 
позволяващ съвместна подготовка на команден състав от различни управленски 
звена.

3.2.2. Получаване и доказване на потвърдителни факти:
На основата на направеният 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 (вътрешни води и териториално море) и 
се предлага конкретен симулационен модел, обединяващ отделните съставни 
компоненти.

3.3. Изводи
3.3.1. Посочените приноси са лично постижение на автора на представените 

за рецензиране самостоятелни и са със съществено участие в съвместните 
публикации на о.з. капитан II ранг гл. ас. д-р Никола Людмилов Стоянов.

3.3.2. Практическо свидетелство за признаване на значимостта на 
резултатите от извърщените изследвания са представените три цитирания в 
индексирани издания на предложените за рецензиране публикации на о.з. капитан 
II ранг гл. ас. д-р Никола Людмилов Стоянов.

3.3.3. Посочените приноси са намерили частично практическо приложение в 
разработените утвърдени концептуални и доктринални документи за 
удовлетворяване на потребностите на ВМС (Доктрина на въоръжените сили на 
Република България -  НП-1; Доктрина за подготовка на въоръжените сили на 
Република България -  НП-7 и Ръководство за ученията във въоръжените сили на 
република България -  НП-7.1) и извърщените дейности при изпълнението на 
четири различни проекти (в два от които като заместник-ръководител) с участието 
на 0.3. капитан II ранг гл. ас. д-р Никола Людмилов Стоянов.

Обективният анализ на научните и научно-приложните приноси показва, че 
те са лично дело на о.з. капитан II ранг гл. ас. д-р Никола Людмилов Стоянов. 
Дори и в съвместните публикации лесно се забелязва типичният стил и 
неподражаемият индивидуален почерк на ерудирания и убедителен автор.

4. Значимост на приносите за науката и практиката
Значимостта на научните и научно-приложните приноси на о.з. капитан II 

ранг гл. ас. д-р Никола Людмилов Стоянов е несъмнена. Те развиват теорията и 
практиката в широк кръг от въпроси, обхващащи във висока степен и със сериозна 
дълбочина организацията на корабната служба, подготовката на корабните бойни 
разчети, международните отнощения и военните операции. Всичко, което



i v « x x ^ r x ^ j , « i D  J. диксиаии i l  ^1вьрдсии B  lipaKlMKaia измерения на
морската и военната наука. Предлаганите от него подходи се прилагат не само в 
учебния процес, но и в изграждането на нормативната база на ВМС. 
Оригиналността на прилагания интердисциплинарен подход в разработването на 
посочения спектър от проблеми са сериозно достижение на националната наука и 
педагогика, теория и практика. Изпълнени са количествените показатели на 
критериите за заемане на академичната длъжност „доцент”.

5. Критични бележки и препоръки
Трудно е към творчеството на о.з. капитан II ранг гл. ас. д-р Никола 

Людмилов Стоянов да се отправят критични бележки. Все пак бих отправил 
някои добронамерени препоръки, които по никакъв начин не обезценяват 
постигнатите високи резултати:

- да фокусира перспективната си дейност към въвеждане на компютърно- 
подпомаганите учения в „Курсовете за бойната дейност на корабите във ВМС” в 
конкретните тактически учения и бойни упражнения на единичния кораб и 
тактическата корабна група;

- да изведе от специализираните симулатори и въведе симулационната 
визуализация на кризисни ситуации, бойно и нормално използване на 
въоръженията, техническите средства, отделните кораби и тактическите корабни 
групи на главните командни пунктове, командните пунктове и бойните постове на 
корабите.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. На основата на направените констатации и изводи приемам, че основните 
изяви в творчеството на допуснатия кандидат о.з. капитан II ранг гл. ас. д-р 
Никола Людмилов Стоянов до конкурса за заемане на академична длъжност 
„доцент” са в професионално направление „Военно дело”.

2. Получени са достатъчни научно-приложни и приложни приноси, поради 
което 0.3. капитан II ранг гл. ас. д-р Никола Людмилов Стоянов отговаря 
напълно на изискванията на Закона за развитие на академичния състав и 
Правилника за неговото приложение, както и на Правилника за условията и реда за 
заемане на академични длъжности във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” и има качества за 
успешна работа на академичната длъжност „доцент” по посоченото професионално 
направление.

3. На база на представения анализ и дадената положителна оценка на 
представените за рецензиране публикации, както и на изискванията на Закона за 
развитие на академичния състав, правилника за неговото прилагане, правилника за 
условията и реда за заемане на академични длъжности във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” 
и условията на конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” в катедра 
„Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” на 
факултет „Навигационен” в област на висше образование „Сигурност и отбрана” по 
професионално направление „Военно дело” по учебна дисциплина 
„Информационни системи за управление на корабите и оръжията”, предлагам на 
научното жури да избере на академичната длъжност „доцент” о.з. капитан II ранг 
гл. ас. д-р Никола Людмилов СТОЯНОВ.

Дата: 18 септември 2017 
гр. Варна

ЧЛЕН НА 
професор д.н.

РИТО:
Кирил Колев


