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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Актуалността на дисертационния труд произтича от 

обстоятелството, че като система от процеси на придобиване и развитие на 

способности или елиминиране на съществуващи такива, националното 

отбранително планиране в дългосрочен план е призвано да гарантира 

навременна и адекватна реакция на динамично променящата се среда на 

сигурност за осигуряване на всеобхватност и гъвкавост при формирането и 

реализирането на отбранителната политика на страната. 

В сферата на сигурността към настоящия момент няма такова научно 

изследване, базирано върху необходимостта да се предложи 

усъвършенстване на действащия модел на национално отбранително 

планиране на Република България. Повишената динамика на процесите в 

средата за сигурност, появата на случайни и неочаквани събития с 

понижена или невъзможна предсказуемост превръща тези събития в 

сериозно предизвикателство за процеса на планиране на отбранителните 

способности. Представена е чувствителната материя за пълноценното 

използване на националните ресурси за решаването на въпросите на 

сигурността и отбраната на страната. Според автора в сегашния си вид 

моделът залага на набор от процеси на взаимни решения, които са с 

различен хоризонт на цикличност и са насочени към осигуряване на 

всеобхватност, гъвкавост и своевременно реагиране на промените в 

средата на формиране и реализиране на отбранителната политика. 

Представеният дисертационен труд изследва явления, които се 

проявяват в различни професионални направления: политически науки; 

администрация и управление; сигурност и отбрана. Това налага 

използването изследователски инструментариум, който да докаже 

основната теза на изследването, а именно за да притежава страната 

актуални на средата на сигурност отбранителни способности, е 

необходимо да се осъществява планиране, съобразено с настъпващите и 
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бъдещи хибридни заплахи, характеризиращи се със слаба предвидимост и 

оказващи огромно въздействие върху много сфери от живота, сигурността 

и отбраната. 

Авторът посочва, че за да бъдат защитени националните интереси и 

изпълнени амбициите на Съюзите, в които взема участие страната, е 

необходимо изграждането, поддържането и развитието на способностите 

да бъде провеждано на национално и съюзно ниво. 

2. Оценка на научните резултати и приносите на 

дисертационния труд 

 В дисертационния труд са идентифицирани основните проблеми 

и дефицити при планиране на националните отбранителни способности на 

Република България и аргументирано е доказана потребността от 

усъвършенстване на модела на национално отбранително планиране при 

възникване на случайни и неочаквани събития от типа „Черен лебед“. 

На основата на преглед и анализ на същността и основните 

характеристики на националното и съюзно отбранително планиране е 

доказана необходимостта от усъвършенстване на нормативната база за 

планиране на националните отбранителни способности. 

Също така е аргументирана необходимостта от създаване на нова 

структура към Министерски съвет на Република България, която да 

отговаря за планирането на отбранителни способности, необходими при 

възникване на случайни и неочаквани събития. 

Обоснован е модел за работа при планиране на отбранителни 

способности, необходими при възникване на събития от типа „Черен 

лебед“, като възможен инструмент за усъвършенстване на действащия 

модел на национално отбранително планиране. 

Получените резултати от проведеното изследване могат да послужат 

за развитието на държавната политика и промяна в правната 
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регламентация на отделни елементи от системата за национално 

отбранително планиране.   

 Създадената конструкция от знания може да се използва за 

професионалното обучение на подразделенията от Българската армия, а 

съща така предоставя възможност на държавното управление да използва 

по-различен подход при планирането на отбранителни способности, 

необходими при възникване на случайни и неочаквани събития. 

3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

Не установявам наличие на плагиатство в дисертацията и/или в 

публикациите по нея и не ми е известна друга разработка, отговаряща на 

темата на дисертационния труд. 

4. Критични бележки 

Изследван е актуален и значим за теорията и практиката проблем. 

Бих желал да отправя препоръка към автора, свързана с необходимостта да 

доразвие цялостната конструкция на изводите и предложенията. По мое 

мнение текстът и реалните постижения в него, съдържат по-голям 

потенциал и препоръчвам авторът да прояви по голяма смелост в 

критичните си разсъждения. Препоръчвам на дисертанта да наблегне на 

авторовия анализ на разглежданата материя. 

Препоръките ми към дисертанта са насочени към изясняване на 

установените данни от изследването, които биха могли да бъдат 

използвани в научноизследователската работа, за по-нататъшен анализ на 

теоретични и прагматични проблеми на модела на национално 

отбранително планиране на Република България. Резултатите от 

изследването дават възможност да бъдат включени в учебни помагала и 

лекционни курсове. 

С оглед по-нататъшното разпространение на научните тези на майор 

Кристина Маджарова е препоръчително издаването на дисертацията, след 

съответната преработка. Така научните тези на автора и постигнатите 
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добри практики ще бъдат достояние на по-широк кръг заинтересовани 

учени и ръководители в сферата на националното отбранително 

планиране.  

Тези бележки не поставят под съмнение общата положителна оценка 

на дисертационния труд. 

5. Заключение 

Имайки предвид актуалността на изследвания научен проблем в 

дисертационния труд и автореферата към него, с автор Кристина 

Маджарова, оригиналността и качеството на разработката считам, че той 

представлява оформено научно изследване. Предложеният за защита 

дисертационен труд е разработен в съответствие с нормите на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България, правилника за 

неговото прилагане и правилниците на Военна академия, е завършено 

изследване с определени научни и практико-приложни резултати и отговаря 

на изискванията за получаване на образователна и научна степен „доктор” по 

научната специалност „Организация и управление извън сферата на 

материалното производство” („Управление на сигурността и отбраната”).  

6. Оценка на дисертационния труд 

Давам своята положителна оценка и убедено предлагам на 

уважаемите членове научното жури да вземат решение за присъждане на 

образователната и научна степен „доктор” на майор Кристина Митева 

Маджарова с тема на дисертационния труд „Усъвършенстване на модела 

на национално отбранително планиране на Република България”. 
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1. Relevance and significance of the developed scientific problem 

The relevance of the dissertation stems from the fact that as a system of 
processes of acquiring and developing capabilities or eliminating existing ones, 
national defense planning in the long run is designed to ensure timely and 
adequate response to the dynamically changing security environment to ensure 
comprehensiveness. and flexibility in the formation and implementation of the 
country's defense policy. 

In the field of security, there is currently no such research based on the need 
to propose improvements to the current model of national defense planning of the 
Republic of Bulgaria. The increased dynamics of the processes in the security 
environment, the occurrence of accidental and unexpected events with reduced or 
impossible predictability make these events a serious challenge for the process of 
planning defense capabilities. The sensitive matter for the full use of national 
resources for solving the issues of security and defense of the country is presented. 
According to the author in its current form, the model relies on a set of processes 
of mutual decisions, which have different horizons and are aimed at ensuring 
comprehensiveness, flexibility and timely response to changes in the environment 
of formation and implementation of defense policy. 

The presented dissertation examines phenomena that manifest themselves 
in various professional fields: political science; Administration and Management; 
security and defense. This requires the use of research tools to prove the main 
thesis of the study, namely in order to have the country's current security 
capabilities in the security environment, it is necessary to carry out planning in 
accordance with emerging and future hybrid threats, characterized by low 
predictability and huge impact on many areas of life, security and defense. 

The author points out that in order to protect the national interests and fulfill 
the ambitions of the Unions in which the country participates, it is necessary to 
build, maintain and develop the capabilities to be carried out at national and union 
level. 

2. Evaluation of the scientific results and the contributions of the 
dissertation 

The dissertation identifies the main problems and deficits in planning the 
national defense capabilities of the Republic of Bulgaria and argues the need to 
improve the model of national defense planning in case of accidental and 
unexpected events such as "Black Swan". 

Based on a review and analysis of the nature and main characteristics of 
national and allied defense planning, the need to improve the regulatory 
framework for planning national defense capabilities has been proven. 



The necessity of creating a new structure at the Council of Ministers of the 
Republic of Bulgaria, which is responsible for planning the defense capabilities 
necessary in case of accidental and unexpected events, is also argued. 

A model for working in the planning of defense capabilities required in the 
event of events such as "Black Swan" is justified as a possible tool for improving 
the current model of national defense planning. 

The results of the study can be used for the development of state policy and 
change in the legal regulation of certain elements of the national defense planning 
system. 

 The created knowledge structure can be used for the professional training 
of the units of the Bulgarian Army, and also provides an opportunity for the 
government to use a different approach in planning the defense capabilities 
needed in case of accidental and unexpected events. 

3. Opinion on the presence or absence of plagiarism 

I do not establish the presence of plagiarism in the dissertation and / or in 
the publications on it and I am not aware of any other development corresponding 
to the topic of the dissertation. 

4. Critical remarks 

A topical and significant problem for theory and practice has been studied. 
I would like to make a recommendation to the author regarding the need to further 
develop the overall construction of the conclusions and suggestions. In my 
opinion, the text and the real achievements in it have greater potential and I 
recommend the author to show more courage in his critical thinking. I recommend 
the dissertation to emphasize the author's analysis of the subject matter. 

My recommendations to the dissertation are aimed at clarifying the 
established data from the study, which could be used in research work, for further 
analysis of theoretical and pragmatic problems of the model of national defense 
planning of the Republic of Bulgaria. The results of the research provide an 
opportunity to be included in teaching aids and lecture courses. 

In view of the further dissemination of the scientific theses of Major 
Kristina Madjarova, it is recommended to publish the dissertation after the 
respective revision. Thus, the author's scientific theses and the achieved good 
practices will be available to a wider range of interested scientists and leaders in 
the field of national defense planning. 

These remarks do not call into question the overall positive assessment of 
the dissertation. 

 



5. Conclusion 

Having in mind the topicality of the researched scientific problem in the 
dissertation and the author's abstract to it, with the author Kristina Madjarova, the 
originality and the quality of the work, I believe that it is a formed scientific 
research. The dissertation proposed for defense has been developed in accordance 
with the norms of the Academic Staff Development Act in the Republic of 
Bulgaria, the regulations for its implementation and the regulations of the Military 
Academy, a study with certain scientific and practical results educational and 
scientific degree "Doctor" in the scientific specialty "Organization and 
management outside the field of material production" ("Security and Defense 
Management"). 

6. Evaluation of the dissertation 

I give my positive assessment and I strongly suggest to the esteemed 
members of the scientific jury to decide on awarding the educational and scientific 
degree "Doctor" to Major Kristina Miteva Madjarova with the dissertation 
"Improvment the model of national defense planning of Bulgaria". 

 

 

05.04.2022       Prepared the opinion: 

Sofia        Assoc. Prof. Dr. Milorad Yordanov 


