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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 
 

от проф. д-р Георги Димитров Димов, адрес: София, м. Полигона, бл. 5, ап. 
79, тел: 0884542403, на основание на Заповед на Началника на Военна 

академия „Г. С. Раковски“ СИ29-РД03-39/01.03.2022 г. за определяне на 
научно жури и дата на публична защита на дисертационния труд на Кристина 
Митева Маджарова на тема: „Усъвършенстване на модела на национално 

отбранително планиране на Република България“, за придобиване на 
образователната и научна степен „доктор“ в област на висше 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)”. 

 

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Провежданата политика за гарантиране на националната сигурност и в 
частност секторната политика за изграждане и поддържане на отбранителните 
способности на страната е насочена към защитата на националните интереси и 
осигуряването на взаимодействие с нашите партньори на двустранна и 
многостранна основа в реално време. Резултатите от политическата активност 
в сферата на отбраната разкриват силата на отбранителното планиране в 
съвременни условия за реализиране на широко обхватен управленски процес, с 
оглед сигурността и развитието на нашето общество. Процес, който осигурява 
стабилност и обосновани прогнози за бъдещето на държавата.  

Националната позиция в международното пространство, съюзите, в които 
нашата страна членува, а и редица водещи международни организации, 
поставят сериозни акценти върху възможността за поддържане на 
съществуващите и изграждане на нови, перспективни отбранителни 
способности. Сложността на отбранителното планиране, насочено към 
способностите за отбрана, нараства предвид голямото разнообразие на 
рисковете и заплахите в средата на сигурност.  В този смисъл, дисертационният 
труд на Кристина Митева Маджарова на тема: „Усъвършенстване на модела на 
национално отбранително планиране на Република България“, е изключително 



2 
 

актуален. Мирновременното акцентиране върху готовността на страната за най-
страшните сценарии на бъдещето е изключително отговорно и смело решение 
на докторанта, да отдаде сили и време за изследване на безспорно трудни 
въпроси, които малко хора си позволяват да издигнат.  В рамките на 168 стр., 
147 от които основен текст, Кристина Маджарова разглежда многоизмерния 
характер на процеса по отбранително планиране. Изследването е базирано на 
голям брой нормативни документи - 66 (закони, правилници, програми,  
международни договори, стратегии, концепции, стандарти, наредби, указания, 
планове и решения), 58 научни публикации, отделно 21 справочна литература 
и ресурси от Интернет.  

Фактите са изследвани, селектирани и представени по убедителен начин. 
И въпреки наличието на научни разработки, близки до темата на дисертацията, 
трудът на Кристина Маджарова представлява самостоятелно научно 
произведение, притежаващо уникалност на изследването и оригиналност на 
представените резултати, които в своята съвкупност доказват способността на 
автора да прилага научни методи за решаване на съществуващ проблем. 

Темата на дисертационния труд напълно съответства на съдържанието на 
разработката, като авторът по професионален начин поставя въпросите на 
своето изследване и намира подходящи отговори в логическа последователност 
по глави, параграфи, изводи и предложения. Получените резултати са плод на 
обширен анализ на правния и организационния механизъм на отбранителното 
планиране, ориентирано към способностите, но също така те разкриват 
уменията на автора да прогнозира и предвижда евентуалните препятствия и 
практически трудности, които биха могли да доведат до допълнителни и 
неизвестни за практиката проблеми. 

Отбелязвам тази най-обща характеристика на дисертационния труд, 
защото разработените научни въпроси, чрез решаването на 6 изследователски 
задачи, получават допълнителна аргументираност за тяхната актуалност и 
практическа значимост. 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд 

Дисертационният труд притежава научни и научно-приложни приноси, 
формулирани в автореферата и приети от съвета на първичното научно звено. 
Бих искал да добавя още няколко щрихи към описанието им: 

• Изследванията в областта на отбранителното планиране са с ясен акцент 
върху правните основания (национални и свързани с ангажиментите на НАТО 
и ЕС). Обосноваването и дефинирането на закономерностите, които следва 
процеса на отбранителното планиране, при установени дефицити, фокусира 
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вниманието на държавните институции върху проблема – недостиг на 
отбранителни способности. Резултатите, до които е достигнала Кристина 
Маджарова, са й помогнали правилно да ориентира базовия управленски 
процес планиране към системата за отбрана на страната, със съответните 
военни и невоенни способности и да го представи във вид на ново знание.  

• Дисертационният труд има приносен характер с редица добре обосновани 
законодателни инициативи и предложения за усъвършенстване на 
нормативната база на ниво Министерски съвет в Република България. 
Докторантът открива обективните причини, довели до промяна на модела за 
работа при планиране на отбраната. Многобройни са аргументите, посочени от 
автора за следване на общоприет алгоритъм и бързина в изграждането на нови 
отбранителни способности, както и за инвариантност в използването на 
наличните при възникване на случайни и неочаквани събития. 

По същество Кристина Маджарова разкрива системния характер на 
отбранителното планиране. Тя изгражда една стройна логична структура на 
процеса, като я свързва със системата за национална сигурност чрез 
отбранителната политика и със системата за отбрана на страната чрез 
отбранителните способности. Разяснява възможността да се усъвършенстват 
дейностите на различните управленски органи по вземането на обосновани 
решения и на структурите към тях за постигане на конкретни, измерими 
резултати в гарантирането на националната сигурност.  

Може да се заключи, че дисертационният труд на Кристина Митева 
Маджарова съответства на изискванията, предвидени в чл. 6 (3) на Закона за 
развитие на академичния състав в Република България.  

3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

Освен дисертационния труд и автореферата са ми представени и три 
публикации, които съответстват на критериите за научен доклад. Тези 
публикации напълно съответстват на темата на дисертационния труд и са 
изключително плод на авторовото усилие. Кристина Маджарова използва 
коректно научния апарат и библиография. Към дисертационния си труд е 
предоставила декларация за автентичност на изследванията. Не установих 
плагиатство. 

4. Критични бележки. 
Наред с положителните констатации по дисертацията на Кристина 

Маджарова съществуват основания за критични бележки:  
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- В текста са допуснати не малко повторения и правописни грешки.  
Препоръчвам предстоящите стъпки на докторанта в публичното 
представяне на научни резултати да бъдат подпомогнати от редактор. 

- Някои от изводите към съответните глави са представени в суров вид. 
Смесват се понятия без ясно определен или възприет смисъл на 
полученото словосъчетание като „обществено-стратегическо 
значение“ (извод 1 от глава 2). Акцентира се върху отделни 
показатели, с оглед на конкретните задачи, при ясно изразен процесен 
подход, което нарушава логическата свързаност между отбранителна 
политика – отбранителна стратегия – отбранително планиране, 
видима в модела. 
 

Имам въпрос към докторанта:  
Кое е общото и кое различното между процесите на вземане на решение 

и на планиране?  
 

5. Заключение и оценка на дисертационния труд 

Кристина Маджарова е колега, сериозно ангажиран с изучаване на 
нормативни документи и изследване на тяхната приложимост в управлението 
на отбраната на страната. Притежава познавателен потенциал за по-нататъшно 
задълбочаване на своите научни търсения. Дисертационният труд на Кристина 
Митева Маджарова на тема: „Усъвършенстване на модела на национално 
отбранително планиране на Република България“ отговаря на изискванията 
на ЗРАСРБ за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в 
област на висше образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално 
направление 9.1. „Национална сигурност”, поради което давам своята 
положителна оценка. 

 

Дата: 29.03.2022     Професор   ................................ 

         Георги Димов 

 



Rakovski National Defence College 
 

STANDPOINT 

 

by Prof. Dr. Georgi Dimitrov Dimov, address: Sofia, Poligona, bl. 5, ap. 
79, tel: 0884542403, based on an Order of the Chief of the Military Academy "G. 
S. Rakovski ”СИ29-РД03-39 / 01.03.2022 for determining the scientific jury and 
date of public defense of the dissertation of Kristina Miteva Madjarova on the 
topic: “Improving the model of national defense planning of the Republic of 
Bulgaria”, for acquisition of the educational and scientific degree "Doctor" in the 
field of higher education 9. "Security and Defense", professional field 9.1. 
"National Security", doctoral program "Organization and management outside the 
field of material production (Security and Defense Management)". 

1. Relevance and significance of the developed scientific problem 

The policy pursued to ensure national security and in particular the 
sectoral policy to build and maintain the country's defense capabilities is aimed at 
protecting national interests and ensuring interaction with our partners on a 
bilateral and multilateral basis in real time. The results of political activity in the 
field of defense reveals the power of defense planning in modern conditions for 
the implementation of a comprehensive management process, with a view to 
security and development of our society. A process that ensures stability and 
predictability in the country. 

The national position in the international space, the alliances in which our 
country is a member, as well as a number of leading international organizations, 
place serious emphasis on the possibility of maintaining existing and building new 
promising defense capabilities. The complexity of defense planning focused on 
defense capabilities is growing given the wide variety of risks and threats in the 
security environment. In this sense, the dissertation of Kristina Miteva Madjarova 
on the topic: "Improving the model of national defense planning of the Republic 
of Bulgaria" is extremely relevant. The peacetime emphasis on the country's 
readiness for the worst-case scenarios of the future is an extremely responsible 
and courageous decision of the doctoral student to devote energy and time to 
researching undoubtedly difficult issues that few people allow themselves to raise. 
Within 168 pages, 147 of which are the main text, Kristina Madjarova examines 
the multidimensional nature of the defense planning process. The study is based 
on a large number of normative documents - 66 (laws, regulations, programs, 



international treaties, strategies, concepts, standards, regulations, guidelines, 
plans and decisions), 58 scientific publications, 21 separate reference books and 
Internet resources. 

The facts have been researched, selected and presented in a convincing 
way. Despite the presence of scientific works close to the topic of the dissertation, 
the work of Kristina Madjarova is an independent scientific work with unique 
research and originality of the presented results, which together prove the author's 
ability to apply scientific methods to solve existing problem. 

The topic of the dissertation fully corresponds to the content of the work, 
as the author professionally asks the questions of his research and finds 
appropriate answers in a logical sequence of chapters, paragraphs, conclusions 
and proposals. The conclusions are the result of an extensive analysis of the legal 
and organizational mechanism of capability-oriented defense planning, but they 
also reveal the author's ability to anticipate and predict possible obstacles and 
practical difficulties that could lead to additional and unknown problems. 

I note this most general characteristic of the dissertation, because the 
developed scientific questions, by solving 6 research tasks receive additional 
arguments for their relevance and practical significance. 

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

The dissertation has scientific and applied contributions, formulated in the 
abstract and accepted by the council of the primary scientific unit. I would like to 
add a few more touches to their description: 

• Research in the field of defense planning has a clear emphasis on legal 
bases (national and related to NATO and EU commitments). The substantiation 
and definition of the regularities that follow the process of defense planning, in 
case of established deficits, focuses the attention of the state institutions on the 
problem - lack of defense capabilities. The results achieved by Kristina Madjarova 
have helped her to correctly orient the basic management planning process to the 
country's defense system, with the relevant military and non-military capabilities 
and to present it in the form of new knowledge. 

• The dissertation is of a contributory nature with a number of well-
founded legislative initiatives and proposals for improving the regulatory 
framework at the level of the Council of Ministers in the Republic of Bulgaria. 
The doctoral student discovers the objective reasons that led to a change in the 
model of work in defense planning. There are numerous arguments given by the 
author for following a generally accepted algorithm and speed in building new 



defense capabilities, as well as for invariance in the use of available in the event 
of accidental and unexpected events. 

In essence, Kristina Madjarova reveals the systemic nature of defense 
planning. It builds a coherent logical structure of the process, connecting it with 
the national security system through defense policy and with the country's defense 
system through defense capabilities. Explains the possibility to improve the 
activities of the various governing bodies for making informed decisions and the 
structures attached to them to achieve concrete, measurable results in ensuring 
national security. 

It can be concluded that the dissertation of Kristina Miteva Madjarova 
meets the requirements set out in Art. 6 (3) of the Academic Staff Development 
Act in the Republic of Bulgaria. 

3. Opinion on the presence or absence of plagiarism 

In addition to the dissertation and the abstract, I have been presented with 
three publications that meet the criteria for a scientific report. These publications 
fully correspond to the topic of the dissertation and are undoubtedly the result of 
the author's effort. Kristina Madjarova uses the scientific apparatus and 
bibliography correctly. She has provided a declaration of authenticity of the 
research. Do not establish plagiarism. 

4. Critical remarks. 

Along with the positive findings on Kristina Madjarova's dissertation, 
there are grounds for critical remarks: 

- There are many repetitions and spelling mistakes in the text. I 
recommend that the forthcoming steps of the doctoral student in the public 
presentation of scientific results be supported by an editor. 

- Some of the conclusions to the relevant chapters are presented in raw 
form. Concepts are mixed without a clearly defined or perceived meaning of the 
resulting phrase as "socio-strategic significance" (Conclusion 1 of Chapter 2). 
Emphasis is placed on individual indicators, in view of the specific tasks in a clear 
process approach, which violates the logical connection between defense policy - 
defense strategy - defense planning, visible in the model. 

 

I have a question for the doctoral student: 

What is common and what is different between decision-making and 
planning processes? 



 

5. Conclusion and evaluation of the dissertation 

Kristina Madjarova is a colleague seriously engaged in studying 
normative documents and researching their applicability in the country's defense 
management. He has the cognitive potential to further deepen his scientific 
research. The dissertation of Kristina Miteva Madjarova on the topic: 
"Improvement of the model of national defense planning of the Republic of 
Bulgaria" meets the requirements of ЗРАСРБ for obtaining the educational and 
scientific degree "Doctor" in higher education 9. "Security and Defense", 
professional direction 9.1. "National Security", which is why I give my positive 
assessment. 

 

29.03.2022        Georgi Dimov 


