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Образователни квалификации:  
През 1998г. придобива ОНС „Доктор“ по научната специалност „Организация и 

управление на въоръжените сили“, област на висшето образование „Сигурност и отбрана”, 

професионално направление „Военно дело” във Военна академия „Г.С. Раковски”. 

От 1999г. е избран за доцент по научната специалност „Организация и управление 

на въоръжените сили“, област на висшето образование „Сигурност и отбрана”, 

професионално направление „Военно дело” във Военна академия „Г.С. Раковски”. 

От 2012г. е избран за професор по научната специалност „Управление на сигурността и 

отбраната”, област на висшето образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление 

„Национална сигурност” във Военна академия „Г.С. Раковски”. 

През 2017г. защитава дисертационен труд „Динамика на средата за образование и 

обучение в сферата на сигурността” и придобива научна степен Доктор на науките по научна 

специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство 

(Сигурност и отбрана)” в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, 

професионално направление „Администрация и управление“ в Национален военен университет 

„Васил Левски” гр. Велико Търново. 

Професионален опит:  
Завършва профил „Противовъздушна отбрана” на ВНВАУ „Г.Димитров” – гр. Шумен 

през 1978г. и Военна академия „Г.С.Раковски” през 1985г. Придобива образователната и научна 

степен „доктор” през 1998г. и научното звание „доцент” през 1999г. 

Избран е за научен секретар на Специализирания научен съвет по “Военни науки” към 
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Висшата атестационна комисия на Министерския съвет на Република България през 2005г., а от 

2009г. е назначен за негов председател.  

За периода 2008г. - 2010г. е председател на редакционната колегия на списание „Военен 

журнал”. От 2008г. е председател на секция „Сигурност и отбрана“ на Съюза на учените в 

България а от 2009г. е избран за член на Управителния съвет на Съюза на учените в България.  

През периода 2008г. - 2010г. е назначен за Заместник-началник на В.А.”Г.С. Раковски” по 

научната част и заема академичната длъжност „доцент” в катедра „Мениджмънт на сигурността 

и отбраната” при факултет „Национална сигурност и отбрана” на В.А.”Г.С. Раковски”. 

Притежава богат организационно-управленски опит в ръководството и академичната 

дейност на  В.А.”Г.С. Раковски”. 

Области на научни интереси: Основните научни интереси на проф. д.н. инж. Стойко 

Стойков са свързани с проблемите на сигурността и отбраната, мениджмънта на знанието и 

трансформацията в сектора на сигурността, моделирането и симулациите във военната и 

социалната сфера и съвременната противоракетна и противовъздушна отбрана. 

Академични постижения / Публикации: Монографичните трудoве на тема: „Science 

and knowledge in the management of the security system”; „Стратегически мениджмънт на 

знанието в системата за сигурност и отбрана”; „Наука и знание в сферата на сигурността–

стратегически мениджмънт”; „Наука и научен метод в мениджмънта на учещата се система за 

сигурност” и повечето от 200-те научни публикации на проф. д.н. инж. Стойко Стойков 

разглеждат необходимостта от научен мениджмънт на знанието при изграждането на 

интелигентната сигурност на обществото в динамичната среда за сигурност. 

 


