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Основание за представяне на становището:  
Участие в състава на научно жури по защита на дисертационния труд, 
обявено със Заповед № СИ29-РД03-39/01.03.2022 г. на Началника на Военна 
академия „Г. С. Раковски“.  
За написване на рецензията ми бяха предоставени дисертационен труд, 
автореферат, публикации по темата на дисертационния труд и биографична 
справка.  
Документите, представени в процедурата за защита на дисертационния труд 
съответстват на изискванията на ЗРАС на Република България, на 
Правилника за неговото приложение и на нормативните документи на 
Военна академия „Георги С. Раковски“. 
 
 

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Представеният за рецензиране дисертационен труд е посветен на един 

актуален и основополагащ за мениджмънта на сектора за сигурност и отбрана 

проблем. В условията на високо равнище на динамика на глобалната среда за 

сигурност, хибридните заплахи и конфликти са в състояние пряко да 

въздействат върху националната сигурност и отбрана, което поставя нови по-

съществени предизвикателства пред планирането на необходимите 

отбранителни способности, които понастоящем са свързани с:  

- Изпълнение на ангажиментите на страната ни като член на НАТО 

и ЕС в областта на сигурността и колективната отбрана. 

- Осигуряване на способности за постигане на амбициите на 

съюзите, посредством изградени национални отбранителни способности, 

оперативно съвместими с тези на останалите държави-членки. 

Тези обстоятелства налагат степенуване на приоритетите в този процес 

и неговото гарантиране посредством усъвършенстване на модела на 

националното отбранително планиране на Република България. Това 

безспорно води до необходимостта от преосмисляне на мястото и ролята на 

сега съществуващия модел, чрез планирането на способности за отговор на 

постоянно променящи се хибридни заплахи за сигурността и отбраната, както 

и при поява на неочаквани, случайни събития, от типа „Черен лебед“, като 
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предпоставка за по-високо равнище на национална сигурност, което 

безспорно е сериозно и значимо творческо предизвикателство. Адмирирам 

научната амбиция на дисертанта Кристина Маджарова да се посвети на 

изследването на  този  съществено важен в теоретичен и практически аспект 

проблем, с особено значение за сферата на сигурността и отбраната, който е 

пряко свързан с ефективното разпределение и изразходване на ограничените 

ресурси за нормално протичане на трансформационните процеси, насочени 

към изпълнение на националните и коалиционни задачи на въоръжените сили 

на страната.  

Специфичният характер и сложност на материята, ми дават основания 

да изразя мнението, че подходът на дисертанта Маджарова към управлението 

на националното отбранително планиране като система носи белезите на 

оригиналност, както при анализа на наследените от миналото проблеми, така 

и при разкриването на възможностите на системата на националното 

отбранително планиране за изграждането и развитието на нови отбранителни 

способности.  

Представената дисертация е посветена на значим изследователски 

въпрос, чиято актуалност, произтичаща от факта, че  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, е  обоснована 

сполучливо от дисертанта Кристина Маджарова.  

Темата на дисертационния труд „Усъвършенстване на модела на 

национално отбранително планиране на Република България”, напълно 

съответства на съдържанието което ни дава основания да генерализираме 

извода, че макар да почива на добра теоретична и нормативна база, 

проблемът за усъвършенстване на модела на национално отбранително 

планиране и ролята му на фактор за високо равнище на сигурност и отбрана 
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засяга важна част от сериозното предизвикателство пред теорията и 

практиката на националното отбранително планиране като система, като е 

представена по нов нетрадиционен и полезен начин, за което е допринесла и 

ползотворната съвместна работа с научния ръководител. 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 

Дисертационният труд е сполучливо структуриран в съдържателен 

план и се състои от увод, изложение, представено в три глави, всяка 

завършваща с изводи, общи изводи, заключение и библиография с общ обем 

от 168 стандартни страници, от които 133 страници основен текст. 

Литературните източници включват общо 145 заглавия, от които 16 на 

латиница, 40 заглавия на кирилица, 66 броя нормативни актове и 

вътрешноведомствени документи и 23 интернет източници; 10 фигури; 2 

приложения.  

Водещата теза на изследването, че „за да притежава страната актуални 

на средата на сигурност отбранителни способности, е необходимо да се 

осъществява планиране, съобразено с настъпващите и бъдещи хибридни 

заплахи и появата на неочаквани, случайни събития от типа „Черен лебед“” е 

потвърдена успешно.  

Работата е сполучливо концептуализирана - обектът и предметът на 

цялостния анализ в дисертационния труд са коректно определени и са пряко 

свързани с целта на научното търсене - "да се формулират и предложат 

възможни решения като част от процеса на усъвършенстване на действащия 

модел на националното отбранително планиране на Република България, 

който е основа за развитие на отбранителните способности на въоръжените 

сили на страната в среда на постоянно променящи се хибридни заплахи за 

сигурността и отбраната, както и при поява на неочаквани, случайни събития, 

от типа „Черен лебед““. В рамките на поставеното ограничение, „ че основно 

се разглежда отбранителното планиране в Република България, базирано на 

способности и връзката му с процесите на отбранително планиране в НАТО 
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и за развитие на отбранителни способности в ЕС“, целта е убедително 

реализирана чрез последователното решаване на конкретизиращите я 

изследователски задачи, които са изчерпателно и аналитично представени и 

обективизирани до три основни, колкото са и главите в съдържанието на 

дисертацията. 

Необходимо е специално да се отбележи, че именно на този етап, с 

формулирането на целта и задачите, докторант Маджарова е 

предпопоставила практико-приложната насоченост на своето изследване, при 

което водещо място принадлежи на планирането на способности за отговор 

на неочаквани, случайни събития и от типа „Черен лебед“, което има 

потенциал да допринесе и за усъвършенстването на модела на националното 

отбранително планиране. 

Уводът, изложението и Заключението следват издържана логика и са 

написани на ясен академичен език. 

Поради отчетливо изразения си теоретичен характер първата глава 

„Нaционaлно отбрaнително плaнирaне нa Републикa Бългaрия” има 

основополагащ характер за дисертационния труд. На основата на 

компетенциите на дисертанта по отношение на експертното знание за 

същността, функциите и принципите на управлението, компетентно и 

аргументирано са представени параметрите на съвременния дебат за 

съдържанието на планирането като основна управленска функция и по-

специално на отбранителното планиране и отбранителната политика. 

Изяснени са основните подходи, приложими при планиране на отбраната, 

които са систематизирани в описания Модел на национално отбранително 

планиране на Република България. Направеният анализ на задълженията на 

военния и невоенния компонент на системата за отбрана по отношение на 

планирането на отбранителни способности, сочи че е необходима 

актуализация на нормативните документи в тази област и на тази основа 

определяне на общи императиви за национални отбранителни способности. 
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Втората глава на дисертацията „Планиране на отбранителни 

способности” има аналитико-методологичен характер и в нея са изследвани 

и анализирани планирането на отбранителни способности на национално и 

съюзно ниво. На тази основа дисертантката извежда основополагащи за 

работата процеси като планирането на отбранителни способности в НАТО, 

Европейския съюз и в Република България. Представени и задълбочено са 

анализирани структурите на НАТО и ЕС, свързани с процеса на планиране на 

отбраната в Алианса и процеса на развитие на Европейските отбранителни 

способности, върху които стъпва анализът на планирането на националните 

отбранителни способности в две части – планиране на военните и на 

невоенните способности на страната. 

Основните изследователски постижения при реализирането на 

третата глава на дисертационния труд "Насоки за усъвършенстване на 

модела на национално отбранително планиране на Република България“ са 

резултат от специализирана и детайлна хронологична справка на 

стратегическите прегледи и прегледите на отбраната, провеждани през 

различни етапи. Като се проследява развитието на процеса във времето, 

подробно са изследвани структурите и подходите за придобиване и развитие 

на отбранителни способности, свързани с НАТО и Европейския съюз. 

Постиженията на докторант Маджарова обуславят и необходимостта да се 

предложи решение на анализираните проблеми, което намира израз в 

систематизирани насоки за усъвършенстване на модела за националното 

отбранително планиране на Република България. Предложен е 

усъвършенстван модел за работа при планиране на отбранителни 

способности, необходими при възникване на събития от типа „Черен лебед“, 

прилаган от Експертна група, и алгоритъм за неговото действие за справяне с 

неочаквано появили се заплахи за националната сигурност. 

Като рекапитулация на постигнатото, в заключението се подчертава, че 

на основата на изчерпателното и задълбочено проучване на материята 
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дисертантката обосновава становището си, че в динамичната съвременна 

среда на сигурност са необходими отбранителни способности, които да са 

адекватни на настоящите и бъдещите условия. 

За постигането на посочените резултати в работата безспорно е 

допринесло и прилагането на подходящи общонаучни и специализирани 

изследователски методи и подходи. 

Коректно е да обобщим, че като следствие от успешното решаване на 

изследователските задачи, основната теза на дисертационния труд е 

потвърдена убедително.  

3. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд 

Приемам самооценката на м-р Маджарова за приносите в 

дисертационния труд, които тя обобщава като два научни и два научно-

приложни.  

Като най-значимо постижение в изследването оценявам приносите с 

научно-приложен характер, сред които искам да откроя обоснованият от 

докторантката 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. 

Може да бъде направена оценка, че дисертационният труд и 

получените приноси са постижение на докторантката и са резултат на 

задълбочено познаване, творческо адаптиране и доразвитие на съвременните 

теоретични конструкции и практически подходи, свързани с националното 

отбранително планиране, като съществена предпоставка за по-високо 

равнище на национална сигурност.  

4. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството 

Предлаганият дисертационен труд е подкрепен с необходимия брой 

публикации. Приемам и трите декларирани от м-р Маджарова публикации, 
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на които тя е единствен автор. Всички приети за рецензиране публикации са  

пряко свързани с темата на дисертационния труд, като верифицират 

резултатите от научното изследване и осигуряват обществената му 

представителност. Нямам данни за това дали те са цитирани от други автори. 

5. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта 

За да постигне целта и задачите на изследването докторант Маджарова 

аналитично е обработила и систематизирала основните нормативни 

документи и многобройни и многообразни литературни източници, 

включващи публикациите на водещи български и чужди автори, разкриващи 

съдържанието на основните схващания и възгледи за модела на 

националното отбранително планиране и неговото усъвършенстване. 

Техният брой е представителен, а резултатът е видим и подпомага 

изпълнението на поставените научноизследователски задачи. Необходимо е 

да се отбележи, че м-р Маджарова се ориентира отлично и от огромния 

информационен поток, подбира онова, което пряко касае изследвания 

проблем и в пълна степен подпомага решаването на поставените задачи. 

6. Оценка за автореферата 

Представеният към дисертационния труд автореферат е в обем от 39 

страници, написан е в съответствие с добрите академични практики и 

отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и правилника за неговото приложение, 

като ясно и съдържателно отразява основните положения и научните 

приноси на дисертацията. 

7. Становище относно наличието или липсата на плагиатство  

В рамките на моите компетенции и достъпните ми източници не съм 

установила плагиатство в представения за рецензиране дисертационен труд. 

Не ми е известно в хода на процедурата да са получавани неанонимни и 

мотивирани писмени сигнали за установено плагиатство. 

8. Критични бележки 

Въпреки, че към работата на докторантката могат да се отправят някои 
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критични бележки и препоръки, насочени към бъдещата й 

научноизследователска дейност, ще се въздържа да ги спомена, тъй като те в 

голяма степен бяха обсъдени с м-р Маджарова в предварителни разговори, в 

резултат на което значителна част от тях бяха взети предвид и отразени в 

дисертационния труд. Необходимо е да отбележа, че това само потвърди 

изцяло положителната ми оценка за постигнатото в докторската работа.  

9. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът      

счита, че следва да вземе отношение 

Познавам м-р Маджарова като редовен докторант в катедрата с изявени 

научно-изследователски интереси в сферата на сигурността и отбраната и 

като офицер и колега с добра теоретична подготовка, висока етика и 

дисциплина и възможности за професионално развитие като преподавател 

във ВА „Г. С. Раковски”. 

10. Заключение 

Представеният дисертационен труд напълно отговаря на изискванията 

на Закона за развитието на академичния състав в Република България и 

Правилника за неговото прилагане за получаване на образователната и 

научната степен "доктор". Като оценявам достойнствата на постигнатото в 

изследването, давам положителна оценка на дисертационния труд на тема 

„Усъвършенстване на модела на национално отбранително планиране на 

Република България” и заявявам съгласието си на майор Кристина Митева 

Маджарова да бъде присъдена образователната и научна степен „доктор“ в 

професионално направление 9.1. Национална сигурност, докторска програма 

„Организация и управление на извън сферата на материалното производство 
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Grounds for the review:  
 
Participation in the scientific jury for the defense of the dissertation, announced by 
Order № СИ29-РД03-39 / 01.03.2022 of the Commandant of Rakovski National 
Defense College.   
For the purpose of the review, I was provided with a dissertation thesis, an abstract, 
publications on the topic of the dissertation and a biographical reference.    
The documents presented in the course of the procedure for defense of the 
dissertation meet the requirements of the Law of development of academic staff of 
the Republic of Bulgaria, the Regulations for its application and the regulations of 
Rakovski National Defense College.   
 
 

1. Relevance and significance of the developed scientific problem  

The dissertation presented for review is dedicated to a topical and 

fundamental problem for the management of the security and defense sector. In the 

context of the high level of dynamics of the global security environment, hybrid 

threats and conflicts are able to directly affect national security and defense, which 

poses new major challenges in planning the necessary defense capabilities, which 

are currently related to:    

- Fulfillment of the commitments of our country as a member of NATO 

and the EU in the field of security and collective defense.   

- Ensuring capabilities to achieve the ambitions of the alliances, through 

national defense capabilities, interoperable with those of other Member States.   

These circumstances require prioritizing of this process and guaranteeing it 

by improving the model of national defense planning of the Republic of Bulgaria.  

This undoubtedly leads to the need to rethink the place and role of the current 

model by planning capabilities to respond to ever-changing hybrid threats to 

security and defense, as well as in case of unexpected, accidental events such as 

the ‘Black Swan’ as a prerequisite for a higher level of national security, which is 

undoubtedly a serious and significant creative challenge.  I admire the ambition of 

the dissertation student Kristina Madjarova to dedicate herself to the study of this 

essential in theoretical and practical aspect problem, which is especially important 
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for the security and defense sphere and is directly related to the efficient allocation 

and use of limited resources for normal transformation processes aimed at fulfilling 

the national and coalition tasks of the country's armed forces.    

The specific nature and complexity of the matter give me reason to believe 

that the doctoral student’s approach to the management of national defense 

planning as a system bears the marks of originality both in analyzing inherited 

problems and in revealing the possibilities of the national defense planning system 

for the construction and development of new defense capabilities.     

This dissertation thesis is dedicated to an important research topic, whose 

relevance, stemming from the fact that 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 defense policy of the country, was successfully 

substantiated by doctoral student Kristina Madjarova.    

The topic of the dissertation "Enhancement of the model of national defense 

planning of the Republic of Bulgaria" fully corresponds to the content that gives us 

reason to generalize the conclusion that although based on good theoretical and 

regulatory basis, the problem of improving the model of national defense planning 

and its role as a factor for a high level of security and defense affects a significant 

part of the serious challenge to the theory and practice of national defense planning 

as a system; it has been presented in a new unconventional and useful way, which 

was also the result of fruitful collaboration with the supervisor.   

2. General characteristics and structure of the dissertation  

The dissertation is successfully structured in terms of content and consists of 

an introduction, body, presented in three chapters, each ending with conclusions, 

generalization, conclusion and bibliography with a total volume of 168 standard 

pages, of which 133 pages are body text.  Sources include a total of 145 titles, of 

which 16 in Latin, 40 titles in Cyrillic, 66 regulations and internal documents, and 

23 Internet sources; 10 figures; 2 appendices.    
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The main thesis of the study that "in order for the country to have defense 

capabilities relevant to the security environment, it is necessary to carry out 

planning in accordance with the upcoming and future hybrid threats and the 

occurrence of unexpected, random events such as the ‘Black Swan’, was 

successfully proven.  

The work is successfully conceptualized - the subject and the topic of the 

overall analysis in the dissertation are correctly defined and are directly related to 

the purpose of scientific research – “to formulate and propose possible solutions as 

part of the process of improving the current model of national defense planning in 

Bulgaria, which is the basis for the development of the defense capabilities of the 

country's armed forces in an environment of ever-changing hybrid threats to 

security and defense, as well as in the event of unexpected, accidental events, such 

as the ‘Black Swan’”. Within the set restriction "that the main consideration is the 

defense planning in the Republic of Bulgaria, based on capabilities and its 

connection with the processes of defense planning in NATO and for the 

development of defense capabilities in the EU", the goal is convincingly achieved 

by consistently solving research tasks, which are comprehensively and analytically 

presented and objectified to three main ones, as are the chapters in the content of 

the dissertation.    

It is worth noting that at this stage, with the formulation of the goal and 

tasks, doctoral student Madjarova has assumed the practical and applied orientation 

of her research, where the leading place belongs to the planning of capabilities to 

respond to unexpected, random events, including the ‘Black Swan’, which has the 

potential to contribute to the improvement of the model of national defense 

planning.   

The introduction, the body and the Conclusion follow sound logic and are 

written in clear academic language.   

Due to its clearly expressed theoretical nature, the first chapter "National 

Defense Planning of the Republic of Bulgaria" is fundamental to the dissertation. 



5 
 

Based on the student's competencies in terms of expert knowledge of the nature, 

functions and principles of management, competently and arguably are presented 

the parameters of the current debate on the content of planning as a major 

management function, in particular defense planning and defense policy. The main 

approaches applicable in defense planning are clarified, which are systematized in 

the described Model of National Defense Planning of the Republic of Bulgaria. 

The analysis of the obligations of the military and non-military component of the 

defense system regarding the planning of defense capabilities shows that it is 

necessary to update the normative documents in this area and on this basis to 

determine common imperatives for national defense capabilities.   

The second chapter of the dissertation "Defense Capability Planning" is of 

analytical and methodological nature and it examines and analyzes the planning of 

defense capabilities at the national and allied levels. On this basis, the doctoral 

student presents fundamental processes for the work, such as the planning of 

defense capabilities in NATO, the European Union and the Republic of Bulgaria. 

NATO and EU structures related to the Alliance's defense planning process and the 

process of developing European defense capabilities are presented and thoroughly 

analyzed. The analysis of the planning of the national defense capabilities is 

presented in two parts - planning of the military and non-military capabilities of the 

country.   

The main research achievements in the third chapter of the dissertation 

"Guidelines for improving the model of national defense planning of the Republic 

of Bulgaria" are the result of specialized and detailed chronological reference of 

strategic reviews and defense reviews conducted at various stages.  Following the 

development of the process over time, the structures and approaches for the 

acquisition and development of defense capabilities related to NATO and the 

European Union are studied in detail. The achievements of doctoral student 

Madjarova determine the need to offer a solution to the analyzed problems, which 

is reflected in systematized guidelines for improving the model of national defense 
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planning of the Republic of Bulgaria. An advanced model for work on the planning 

of defense capabilities required in the event of ‘Black Swan’ events, implemented 

by an Expert Group, and an algorithm for dealing with unexpected threats to 

national security have been proposed.   

As a recapitulation of what has been achieved, the conclusion emphasizes 

that based on a comprehensive and in-depth study of the matter, the doctoral 

student justifies her view that in a dynamic modern security environment defensive 

capabilities are needed that are adequate to current and future conditions.   

The application of appropriate general scientific and specialized research 

methods and approaches has undoubtedly contributed to the achievement of the 

mentioned results in the work.   

It is fair to summarize that as a consequence of the successful completion of 

research tasks, the main thesis of the dissertation is convincingly proven.    

3. Assessment of the scientific results and the contributions of the 

dissertation thesis 

I accept Major Madzharova's self-assessment of the contributions to the 

dissertation, which she summarizes as two scientific and two scientific-applied 

ones.    

As the most significant achievement in the research I evaluate the 

contributions of scientific and applied character, among which I would like to 

highlight the substantiated by the student Model for work in planning defense 

capabilities needed in the event of ‘Black Swan’ occurences as a possible tool for 

improving the current model of national defense planning.   

It can be assumed that the dissertation and contributions are the 

achievement of the doctoral student and are the result of in-depth knowledge, 

creative adaptation and development of modern theoretical constructions and 

practical approaches related to national defense planning, as an essential 

prerequisite for a higher level of National Security.    

4. Evaluation of publications and authorship  
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This dissertation thesis is supported by the required number of publications. 

I accept all three publications declared by Major Madjarova, of which she is the 

sole author. All publications accepted for review are directly related to the topic of 

the dissertation, verifying the results of the research and ensuring its public 

representation. I have no information on whether they have been cited by other 

authors.   

5. Literary awareness and competence of the doctoral student   

To achieve the goal and objectives of the research, the student analytically 

processed and systematized the main normative documents and numerous and 

diverse sources, including publications of leading Bulgarian and foreign authors, 

revealing the content of basic ideas and views on the model of national defense 

planning and its improvement. Their number is representative, and the result is 

visible and supports the implementation of research tasks. It is worth noting that 

Major Madjarova is well versed in the huge flow of information, selects what 

directly concerns the research problem and fully supports the completion of the 

tasks.   

6. Evaluation of the abstract  

The abstract presented for this dissertation is 39 pages long, written in 

accordance with good academic practices and meets the requirements of the Law 

of development of the academic staff in the Republic of Bulgaria and the 

Regulations for its implementation, clearly and meaningfully reflecting the main 

provisions and scientific contributions of the dissertation.   

7. Opinion on the presence or absence of plagiarism    

Within my competencies and available sources, I have not found plagiarism 

in the dissertation submitted for review. I am not aware of any non-anonymous and 

motivated written reports of established plagiarism in the course of the procedure.   

8. Critical remarks  

Although some critical remarks and recommendations may be addressed to 

the doctoral student's work, aimed at her future research work, I will refrain from 
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mentioning them, as they were largely discussed with Major Madjarova in 

preliminary talks, as a result of which a significant part of them were taken into 

account and reflected in the dissertation. I would like to note that this only 

confirmed my positive assessment of the merits of the doctoral dissertation.    

9. Personal impressions and other issues on which the reviewer 

considers that he should take a stand   

I have known Major Madjarova as a full-time doctoral student in the 

Department with outstanding research interests in the field of security and defense 

and as an officer and colleague with good theoretical training, high ethics and 

discipline, and opportunities for professional development as a lecturer at Rakovski 

National Defense College.   

10. Conclusion 

This dissertation fully meets the requirements of the Law on the 

Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria and the Regulations 

for its implementation for obtaining the educational and scientific degree "Doctor".  

Taking into account the merits of the research, I give a positive assessment of the 

dissertation on "Enhancing the model of national defense planning of the Republic 

of Bulgaria" and declare my consent that Major Kristina Miteva Madjarova be 

awarded the educational and scientific degree "Doctor" in professional field. 9.1. 

National Security, Doctoral Program "Organization and Management of Non-

Material Production (Security and Defense Management)".   

 

21.03.2022                                             Reviewer: 

Sofia                                  (Prof. Dr. Lidia Velkova) 


