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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Актуалността на изследвания проблем се определя от необходимостта 

националното отбранително планиране в дългосрочен план да гарантира 

навременна и адекватна реакция в условия на динамично променящата се 

среда на сигурност с цел осигуряване на всеобхватност и гъвкавост при 

формирането и реализирането на отбранителната политика на страната.  

Значимостта на темата на дисертационния труд се обуславя от 

сложността на националното отбранително планиране като система и 

необходимостта при нейното управление да се осигури възможност за 

дефиниране и постигане както на краткосрочни, така и на дългосрочни цели.  

 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд  

В дисертационния труд е приложена съвкупност от методи като 

сравнителен анализ на съществуващите подходи към изследваната 

проблематика; теоретичен анализ на основните категории и понятия; 

теоретично моделиране на връзките в отбранителното планиране; нормативен 

анализ и др., което произтича от изследването на явления, които се проявяват 

в различни дисциплинарни области като мениджмънт, сигурност и отбрана, 

международни отношения. Отговорното прилагане на посочените методи 

допринасят за постигането на поставените цел и научноизследователски 

задачи. 

Дисертационният труд е с обем от 168 стандартни страници, от които 

133 страници основен текст и 35 страници с приложения и използвана 

литература; литературните източници включват общо 145 заглавия, от които 

16 на латиница, 40 заглавия на кирилица, 66 нормативни актове и 
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вътрешноведомствени документи и 23 интернет източници; фигури – 10; 

приложения – 2. Задачите на дисертационния труд са реализирани в три глави. 

Дисертационният труд съответства на изискванията за такъв вид труд. 

 

3. Характеристика на научните и научноприложните приноси в 

дисертационния труд. Достоверност на материала 

Считам, че в резултат на изследванията в дисертационния труд са налице 

научни и научноприложни приноси. Приемам ги така, както ги е формулирал 

автора.  

 

4. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд 

Оценявам високо резултатите от научните изследвания, както и 

приносите в дисертационния труд. Бих желал да подчертая значимостта на 

научноприложните приноси, свързани с необходимостта от създаване на 

специализирана структура към Министерския съвет на Република България и 

обоснования 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. 

Считам, че получените резултати и приноси обогатяват съществуващите 

знания в областта на националното отбранително планиране. Съдържанието 

на дисертационния труд ми дава основание да направя извода, че приносите в 

него са резултат на анализите и изследванията на автора. 

 

5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството 

Авторът е представил за оценка 3 публикации – една в международна и 

две в национални научни конференции, и трите проведени в България. 
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Публикациите изследват връзката между средата за сигурност и 

отбранителното планиране, развитието на Европейските отбранителни 

способности и планирането на отбранителните способности в НАТО. В тях 

авторът използва и цитира коректно разнообразни източници и други автори 

както на български, така и на чужд език. Научните публикации съответстват 

на темата на дисертационния труд и в тях ясно личи авторството на 

докторанта. 

 

6. Становище относно наличието на плагиатство 

Не разполагам с информация за получен неанонимен и мотивиран 

сигнал за плагиатство в дисертационния труд и/или публикациите по него. 

 

7. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта 

При написването на дисертационния труд авторът е използвал 145 

литературни източници, от които 16 на латиница, 40 на кирилица, 66 

нормативни актове и вътрешноведомствени документи и 23 интернет 

източници. Използваните източници включват национални и съюзни (на ЕС и 

НАТО) както стратегически документи, така и такива, свързани с планирането 

на национални и съюзни отбранителни способности и с дейността на 

структурите, имащи отговорности за планирането и осигуряването на тези 

способности. Това осигурява висока степен на достоверност на фактите, тезите 

и изводите в дисертационния труд. От друга страна използваните източници 

показват задълбочените познания на докторанта за състоянието на 

изследвания проблем. Тезите и изводите на автора демонстрират способността 

му да оценява творчески литературния материал. 

 

8. Оценка на автореферата 

Авторефератът съответства на изискванията по структура и съдържание. 
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В него са отразени правилно основните положения и научните и 

научноприложните приноси на дисертационния труд. 

 

9. Критични бележки  

Нямам критични бележки към научното изследване, които да намаляват 

качеството и количеството на получените резултати и приноси.  

Препоръката ми е авторът да продължи да работи по проблемите на 

отбранителното планиране като увеличи публикационната си дейност в 

специализирани издания, включително в чужбина. 

 

10. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът 

смята, че следва да вземе отношение 

Нямам лични впечатления за докторанта и неговото научно развитие. 

 

11. Заключение 

Като имам предвид актуалността и значимостта на изследваната 

проблематика, съответствието на представения дисертационен труд на 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България и Правилника за неговото прилагане и получените резултати от 

изследването считам, че майор Кристина Митева Маджарова отговаря на 

изискванията за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в 

област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално 

направление 9.1. „Национална сигурност”, докторска програма „Организация 

и управление извън сферата на материалното производство (управление на 

сигурността и отбраната)”. 

 

12. Оценка на дисертационния труд 

Давам положителна оценка на дисертационния труд на майор Кристина 
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Митева Маджарова на тема „Усъвършенстване на модела на национално 

отбранително планиране на Република България“, гласувам положително и 

предлагам на членовете на научното жури също да гласуват положително за 

даване на майор Кристина Митева Маджарова на образователна и научна 

степен „доктор“ в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, 

професионално направление 9.1. „Национална сигурност”, докторска 

програма „Организация и управление извън сферата на материалното 

производство (управление на сигурността и отбраната)”. 

 

 

                                                                        Рецензент: ………………… 

28.03.2022 г.                                                                Доц. д-р Пламен Богданов 
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1. Relevance and significance of the developed scientific problem 

The relevance of the researched problem is determined by the need for 

national defence planning in long term to ensure timely and adequate response in a 

dynamically changing security environment in order to ensure comprehensiveness 

and flexibility in the formation and implementation of defence policy of the country. 

The importance of the topic of the dissertation is determined by the 

complexity of national defense planning as a system and the need for its management 

to provide an opportunity to define and achieve both short-term and long-term goals. 

 

2. General characteristics and structure of the dissertation 

In the dissertation work a set of methods is applied as a comparative analysis 

of the existing approaches to the researched problems; theoretical analysis of the 

main categories and concepts; theoretical modeling of connections in defence 

planning; normative analysis, etc., which results from the study of phenomena that 

occur in various disciplinary areas such as management, security and defence, 

international relations. The responsible application of the mentioned methods 

contributes to the achievement of the set goals and research tasks. 

The dissertation has a volume of 168 standard pages, of which 133 pages of 

main text and 35 pages of appendices and references; the literature sources include 

a total of 145 titles, of which 16 are in Latin, 40 titles in Cyrillic, 66 normative acts 

and internal documents and 23 internet sources; figures - 10; applications - 2. The 

tasks of the dissertation are realized in three chapters. 

The dissertation meets the requirements for this type of work. 
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3. Characteristics of scientific and scientific-applied contributions in the 

dissertation. Reliability of the material 

I believe that as a result of the research in the dissertation there are scientific 

and scientific-applied contributions. I accept them as formulated by the author. 

 

4. Evaluation of the scientific results and the contributions of the 

dissertation 

I appreciate the results of the research, as well as the contributions in the 

dissertation. I would like to emphasize the importance of scientific-applied 

contributions related to the need to establish a specialized structure of the Council 

of Ministers of the Republic of Bulgaria and a reasonable Model for work in 

planning defence capabilities needed in cases of events such as “Black Swan” as a 

possible tool for improving the current model of national defence planning. 

I believe that the results and contributions obtained enrich the existing 

knowledge in the field of national defence planning. The content of the dissertation 

gives me reason to conclude that the contributions in it are result of the analysis and 

research of the author. 

 

5. Evaluation of dissertation publications and authorship  

The author has presented for evaluation 3 publications - one in international 

and two in national scientific conferences, all three held in Bulgaria. The 

publications explore the link between the security environment and defence 

planning, the development of European defence capabilities and NATO defence 

capabilities planning. In them the author uses and correctly cites various sources and 

other authors in both Bulgarian and foreign languages. The scientific publications 

correspond to the topic of the dissertation and they clearly show the authorship of 

the doctoral student. 
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6. Opinion on the existence of plagiarism 

I do not have information about a non-anonymous and motivated signal for 

plagiarism in the dissertation and/or publications on it. 

 

7. Literary awareness and competence of the doctoral student 

In writing the dissertation, the author used 145 literary sources, of which 16 

in Latin, 40 in Cyrillic, 66 regulations and internal documents and 23 Internet 

sources. The sources used include national and allied (EU and NATO) strategic 

documents, as well as those related to the planning of national and allied defence 

capabilities and the activities of the structures responsible for planning and providing 

these capabilities. This provides a high degree of reliability of the facts, theses and 

conclusions in the dissertation. On the other hand, the sources used show the in-

depth knowledge of the doctoral student about the state of the researched problem. 

The author's theses and conclusions demonstrate his ability to creatively evaluate 

literary material. 

 

8. Evaluation of the autoreferat (abstract) 

The abstract meets the requirements for structure and content. It correctly 

reflects the main points and the scientific and scientific-applied contributions of the 

dissertation. 

 

9. Critical remarks 

I do not have critical remarks on the content of the research, which would 

reduce the quality and quantity of the obtained results and contributions. 

My recommendation is that the author continue to work on the problems of 

defence planning by increasing his publishing activity in specialized publications, 

including abroad. 
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10. Personal impressions and other issues on which the reviewer 

considers that he should take a stand 

I have no personal impressions of the doctoral student and his scientific 

development. 

 

11. Conclusion 

Given the relevance and importance of the research, the compliance of the 

dissertation with the requirements of the Law on the Development of Academic Staff 

in the Republic of Bulgaria and the Regulations for its implementation and the 

results of the study I believe that Major Kristina Miteva Madzharova meets the 

requirements for educational and scientific degree “Doctor” in the field of higher 

education 9. “Security and Defence”, professional field 9.1. “National Security”, 

doctoral program “Organization and management outside the field of material 

production (security and defence management)”. 

 

12. Evaluation of the dissertation 

I give a positive assessment of the dissertation of Major Kristina Miteva 

Madjarova on “Improving the model of national defence planning of the Republic 

of Bulgaria”, I vote positively and I suggest that the members of the scientific jury 

also vote positively for giving Major Kristina Miteva Madjarova an educational and 

scientific degree “Doctor” in the field of higher education 9. “Security and Defence”, 

professional field 9.1. “National Security”, doctoral program “Organization and 

management outside the field of material production (security and defense 

management)”. 

 

                Reviewer:  

28.03.2022                                                     Assoc. Prof. Plamen Bogdanov, PhD 

 


