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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

 Планирането на операциите на оперативно ниво представлява съвкупност от 

взаимносвързани дейности и действия на участващите военни и невоенни органи 

за планиране, които прилагат общи политики, доктрини, процедури и правила за 

използване на въоръжените сили (или част от тях) и невоенни компоненти за 

постигане на поставените цели и изпълнение на мисията. Планирането на 

операциите е сложен, динамичен и комплексен логически процес, който има за 

цел да се постигне определено крайно състояние на противостоящата групировка 

при ефективно и ефикасно използване на наличните ресурси на военния и 

невоенен компонент. Ефективността на планирането ще зависи, както от 

наличните ресурси, така и от възможностите на командира (командващия) и 

сглобеността на неговия щаб за да определи необходимите сили и средства, 

тяхното оповестяване, придвижване и разполагане. Планирането изисква 

максимално използване на интелектуалните способности, въображение, обективна 

преценка на съществуващите условия и обоснована прогноза за тяхното 

изменение. Не случайно планирането на оперативно ниво е съществена част от 

оперативното изкуство. Най-общо целта на планирането е своевременна 

подготовка на военния компонент и максимално използване на способностите на 

невоенния компонент за провеждане и участие в операции в отговор на 

възникнали или очакващи се кризи. Независимо, че Република България е член на 

НАТО от 2004 г., все още в планиращите документи, използвани в нашите 

въоръжените сили и тези в щабовете на страните-съюзници има непълноти, 

различия и несъответствия, които затрудняват работата на участващите 

планиращи органи. В този смисъл, разработеният научен проблем в 

дисертационния труд е напълно актуален. 

Избухналите локални войни и конфликти през последните 15-20 години 

показват, че планирането на операцията има определящо значение за нейното 

успешно приключване. Когато операцията се провежда в коалиционен формат в 



рамките на НАТО е задължително използване на формализовани документи, 

уточнени процедури, правила и последователност по планиране на операцията на 

оперативно ниво, които са унифицирани за всички участници в коалицията. До 

голяма степен обективното планиране на операцията е ключът за изпълнение на 

задачите и нейното успешно завършване. Военните действия в Афганистан, Ирак, 

Сирия, Украйна доказват, че процеса на планиране е от особена важност за 

организирането, провеждането и завършването на операцията. Той е значим, както 

за предотвратяване на криза, така и за нейното овладяване или решаване. 

 По отделни детайли на процеса на планиране на операциите на оперативно 

ниво съществуват научни разработки и публикации. Например, полк. доц. д-р 

Атанас Атанасов – „Органите за планиране на съвместната огнева поддръжка във 

всеобхватния подход при планиране на операцията“, „Взаимоотношения в 

оперативните щабове при планиране на съвместната огнева поддръжка“, Факултет 

„Артилерия, ПВО и КИС“, НС - 2011; полк. доц. д-р Николай Урумов – 

Оперативна задача 1125 „Планиране на кампания“, Оперативна задача 1133 

„Настъпателна операция на многонационални съвместни сили“; полк. проф. д-р 

Емил Енев – „Щабни процедури при участие на съвместните оперативни сили в 

многонационални операции“, ВA, 2008 г.; „Правила и процедури при планиране 

на операции от сухопътен компонент“, ВА, 2014, ISBN 978-9549348-57-6; 

„Теоретични и практико-приложни аспекти на разработване на оперативен модел“, 

ВА, Рег. № RB217308-083-06/СИ-29-32/04.02.2021 г.; подп. инж. д-р Данко 

Фаразов - дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на процеса на вземане 

на решение при прилагане на всеобхватния подход за планиране на операции“, ВА, 

2019 г. Посочените научни публикации разглеждат само отделна част или 

фрагмент от целия процес на планиране на операции на оперативно ниво или 

участието на определени сили и средства, като сухопътен компонент, огневи 

средства и др. 

 Подобен, цялостен научен труд, които да изследва процеса на планиране на 

операциите на оперативно ниво в дълбочина на мен не ми е известен. Темата на 



дисертационния труд напълно съответства на съдържанието на разработката. 

Положително е това, че авторът е извършил сравнителен анализ на 

съществуващите документи, касаещи процеса на планиране на операциите на 

оперативно ниво във въоръжените сили на Р. България и в НАТО, посочил е 

съществуващите несъответствия в тях, формулирал е основните 

предизвикателства пред органите за планиране и е предложил насоки за 

усъвършенстване на процеса за планиране на операции на оперативно ниво. 

Направените изводи и препоръки имат практико-приложен характер. 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд. Наличие 

на методика (метод) на научно изследване и степен на приложимост при 

постигане на поставените цел и задачи. Обем на дисертационния труд. 

Съответствие на дисертационния труд на изискванията. 

Дисертационния труд се състои от увод, три глави с изводи към всяка глава, 

общи изводи, заключение и приложения. Общият обем на дисертационния труд е 

363 стандартни машинописни страници, от тях основен текст - 182 стр., 

съдържание на Анкетна карта - 10 стр., Модел за работа на Групата за планиране 

на съвместните операции - 169 стр. В увода са представени и обосновани 

актуалност на темата, научния проблем, хипотезата на изследването, обекта, 

предмета, целта и научно-изследоватеслките задачи. Посочени са методологията 

на изследването, методи и подходи на изследването и поставените ограничения, 

при които се извършва настоящото изследване. В първа глава са описани 

доктриналните документи за планиране на операции в НАТО и в Република 

България в тяхното историческо развитие, като фундамент за създаването на 

Директивата за всеобхватно планиране на операциите. Разгледани са 

архитектурата, йерархичната подчиненост, видовете планиране и видовете 

планове, които се разработват в различните етапи на кризата. В резултат на това са 

посочени различията и съществуващите непълноти в регламентиращите 

документи на национално ниво, с което е решена първата научно-изследователска 

задача. 



Във втора глава са изследвани процесите и процедурите, произтичащи от 

документите по планиране на операции в НАТО и във въоръжените сили (ВС) на Р. 

България като са изведени съществени предизвикателства пред националните 

планиращи екипи. Посочени са задълженията и отговорностите на Групата за 

планиране на съвместните операции, като основен орган на планирането на 

операциите. Систематизирани са основните организационни, оперативни и 

методологически предизвикателства, чието решаване ще подобри 

взаимодействието между военния и невоенния компонент и ще повиши 

синергията на техните способности. С това е решена втората научно-

изследователска задача. В трета глава е проведено емпирично изследване на 

процеса на планиране на операциите на базата на разработена методология и 

въпросник-анкетна карта. Извършен е анализ на качествените и количествени 

резултати и е предложен Модел на Групата за планиране на съвместните операции 

при планиране и провеждане на операции“. Решена е третата научно-

изследователска задача. Моделът може да бъде използван, както в дейността на 

щабовете при планиране на операциите, така и в учебния процес на Военна 

академия „Г. С. Раковски“. 

По своята структура и съдържание дисертационния труд съответства на 

изискванията за разработване на научен труд. 

3. Характеристика на научните и научно-приложните приноси в 

дисертационния труд. Достоверност на материала. Наличие на научни и 

научно-приложни приноси. Приемат ли се от рецензента. 

В резултат на проведеното научно изследване м-р инж. Станимир Станчев е 

постигнал определени научни и научно-приложни приноси. Докторантът е 

изследвал теорията за планиране на операциите на оперативно ниво в нейното 

развитие, като е извършил сравнителен анализ от една страна на 

регламентиращите документи в национален и в съюзен (като част от 

многонационални сили) формат и от друга страна - на възможностите на органите 

за планиране на операциите на оперативно ниво да осъществяват своята дейност и 



изпълняват своите задължения по планирането. Научно-приложен принос е 

предложеният модел за работа на Групата за планиране на съвместните операции. 

Посочените научни и научно-приложни приноси приемам изцяло. 

4. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд. 

Същност на получените резултати и приноси, като се заяви ясно какъв е 

характерът им. 

По своята същност получените научни приноси са обогатяване на 

съществуващите знания за процеса на планиране на операциите на оперативно 

ниво с прилагане на всеобхватния подход. Посочени са предизвикателствата пред 

щабовете за уеднаквяване на процедурите и последователността на етапите на 

планиране на операцията. Уточняване на структурата на документите, които се 

създават в резултат на работата на Групата за планиране. Доразвит е 

съществуващият понятиен апарат, касаещ процеса и процедурите на планиране на 

операции на оперативно ниво. Научно-приложен принос е предложеният Модел за 

работа на Групата за планиране на съвместните операции, който може да се 

използва в практическата дейност на щабовете при планиране на операции на 

оперативно ниво, както и в учебния и научно-изследователския процес на висшите 

военни училища и Военната академия при провеждане на научни изследвания, 

щабни тренировки, учения и военни игри. Считам, че научните и научно-

приложни приноси на докторанта са негово лично дело. 

5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството. Брой, 

характер на публикациите (международни, национални, ведомствени и т.н.). 

Отражение в науката – използване, цитиране от други автори. Съответствие 

на научните публикации на темата на дисертационния труд. Ясна оценка на 

авторовото участие в публикациите. 

Майор Станчев е посочил три научни публикации по дисертационния труд: 

 „Планиране на операции на оперативно ниво – Съпоставка между 

Директивата за всеобхватно планиране на операции в НАТО (COPD V2.0) и 

Ръководство за планиране на операции – част II – оперативно ниво“, сборник 



доклади от годишна научна конференция на факултет „Национална сигурност и 

отбрана“ на ВА „Г. С. Раковски“, 2018, ISBN 978-619-7478-14-3, втора част, с. 97-

103; 

 „Архитектура на доктрините при планирането на операции в НАТО“, 

сборник доклади от международна научна конференция „Дългосрочни 

предизвикателства за развитие на средата за сигурност и изграждане на 

способности на въоръжените сили“, ВА „Г. С. Раковски“, 2019, ISBN 978-619-

7478-34-1, том 1, с. 215-219; 

 „Възможности за планиране и постигане на ефекти в операциите“, 

сборник доклади от международна научна конференция „Сигурност – отбрана, 

наука, индустрия“, ВА „Г. С. Раковски“, 2020, ISBN 978-619-7478-58-51, с. 32-35. 

Прави добро впечатление, че докторантът е автор на трите публикации без 

съавторство; те са публикувани последователно от 2018 до 2020 г., като две от тях 

са на международна научна конференция. Посочените научни публикации са 

тясно свързани с темата на дисертационния труд и отразяват част от основните 

моменти на процеса на планиране на операциите на оперативно ниво в НАТО и в 

нашите въоръжени сили. Не ми е известно използване и цитиране на научните 

резултати на докторанта от други автори. 

6. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

Експертна оценка на рецензента или отразяване на получен неанонимен и 

мотивиран писмен сигнал за установяване на плагиатство в дисертационния 

труд и/или в публикациите по него.  

Дисертационният труд е оформен съгласно изискванията на БДС ISO 

7144:2011 „Оформяне на дисертации и подобни документи. Цитирането на 

информационните ресурси е съобразено с изискванията на БДС ISO 690:2021 

„Информация и документация. Ръководство за библиографски позовавания и 

цитиране на информационни източници“. Номерирането на раздели и подраздели 

е съобразено с БДС ISO 2145:1999 „Документация. Номериране на разделите и 

подразделите в писмените документи“. Към настоящия момент не съм получавал 



мотивиран писмен сигнал за установяване на плагиатство в дисертационния труд, 

автореферата и/или в научните публикации по него. На базата на моята експертна 

оценка и попълнената декларация от докторанта майор Станимир Станчев 

съгласно изискванията на чл. 27, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за 

развитие на академичния състав в Република България (ППЗРАСРБ) не съм 

констатирал наличие на плагиатство. 

7. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта. Какви 

източници е използвал авторът при написване на дисертационния труд и 

каква е достоверността на фактите, постановките и изводите. Познания на 

дисертанта по състоянието на проблема и способност да оценява творчески 

литературния материал. 

Авторът демонстрира много добра литературна осведоменост. Той е 

посочил 68 източника, от които  на български език - 26, на английски език – 26 и 

интернет източника - 16. Основната част от посочените литературни източници са 

регламентиращи документи, касаещи процеса на планиране на операциите в 

НАТО и в Българската армия. Броят на литературните източници на английски 

език е равен на броя на литературните източници на български език, което показва, 

че м-р Станчев може свободно да използва чуждестранна литература, да 

анализира посочените параметри и факти и да прави обосновани изводи. 

Докторантът има много добри познания по разработения научен проблем. 

Изложените факти, постановки и изводи са логични, последователни и достоверни.  

8. Оценка за автореферата. 

Разработеният автореферат като структура и съдържание напълно 

съответства на изискванията на Правилника за развитие на академичния състав 

във ВА „Г. С. Раковски“, Закона за развитие на академичния състав в Република 

България (ЗРАСРБ) и ППЗРАСРБ. Правилно е формулиран научния проблем, ясно 

са определени работната хипотеза, предмета, обекта, целта и 

научноизследователските задачи на изследването. Поставените ограничения са 

основателни и логични. Авторефератът разкрива най-важните моменти от 



съдържанието на дисертационния труд, изводите към всяка глава и общите изводи. 

Посочените резултати, научни и научно-приложни приноси са отразени 

аргументирано и обосновано. 

9. Критични бележки. 

Бих направил следните критични бележки и оценки към докторанта: 

 в дисертационния труд съществуват сложни изречения, в които 

подчинените, прости изречения не са съгласувани по род и число, което създава 

определено объркване при запознаване със съдържанието на текста. Съществуват 

определения, които не са съгласувани по род и число със съществителните, за 

които се отнасят. 

 авторът използва определени алегории, които не съответстват на научния 

стил и съдържание. Например, „Организацията, процесите и процедурите при 

планиране на операции, залегнали в Доктрината за планиране на операции AJP-5, 

водят към извода, че ……“ стр. 96.  

 при анализа на Директивата за всеобхватно планиране на операциите е 

нарушена логическата последователност, т.е. разглежда се структурата, а след 

това принципите, които са основополагащи, а би следвало да се разглеждат първо 

принципите и след това структурата на документа. 

 използват се абревиатури в текста без да са пояснени, а по-надолу се 

появява тяхното пълно наименование. Правилото е при първото използване на 

наименованието да се посочи неговото съкращение или абревиатура и по-нататък 

в съдържанието да се използва това. Например, варианти за действие (ВД), 

сухопътни войски (СВ), военновъздушни сили (ВВС) и др. 

 многократно повторение на пълното наименование на документ или 

структура и техните абревиатури, като Директива за всеобхватно планиране на 

операциите на НАТО (ДВПО), Система за управление при кризи в НАТО (NCRS), 

Доктрина за планиране на операциите (Allied Joint Doctrine for The Planning of 

Operations) (AJP-5A) и др. 



Като препоръки на м-р Станчев бих посочил следното: да участва с научни 

доклади и съобщения в научни форуми и на други висши училища, както военни, 

така и цивилни за да издига авторитета на катедрата, факултета и Военна 

академия; да се включва в колективи за по-мащабни научни разработки и 

изследвания, тъй като съавторството с учени и изследователи с по-голям опит ще 

спомогнат за неговото научно израстване; да направи едно научно изследване за 

възможностите и капацитета на областните администрации в Република България 

за участие на областните управители в процеса на планиране на операция в зоната 

за отговорност на дадената област. 

Посочените критични бележки и препоръки не намаляват качеството на 

разработения дисертационен труд, те са градивни и имат за цел да помогнат на м-р 

Станчев за неговото израстване като изследовател и педагог. 

10. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът смята, че 

следва да вземе отношение. Лични впечатления (при наличие) от научното 

развитие на докторанта през последните години. 

Познавам докторанта лично като курсант от специализация „Полева 

артилерия“ на Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на Националния военен 

университет „В. Левски“. Преподавал съм му по дисциплините „Артилерийска 

стрелба и управление на огъня“, „Експлоатация на артилерийски системи и 

комплекси“, „Полево обучение“, но след завършването му не съм служил с него. 

Нямам лични впечатления от неговото служебно и научно развитие. Личните ми 

впечатления за докторанта са на базата на представените материали за рецензия, 

като дисертационен труд, автореферат към него, публикации по темата на 

дисертацията и изготвената служебна справка от научния ръководител на 

докторанта за изпълнението на индивидуалния учебен план по време на 

обучението. Считам, че м-р Станчев е изграден научен работник и изследовател, 

който може да прави задълбочен и обективен анализ на представени факти, 

събития и резултати, да предложи обосновани изводи в резултат на проведено 

научно изследване и да направи конкретни предложения за ефективно и ефикасно 



използване на способностите на военния компонент. Възможностите на 

докторанта да обработва източници на чужд език, да анализира и да дискутира 

получените научни резултати по проблемни въпроси го правят желан събеседник 

и участник в национални и международни научни форуми. 

11. Заключение. 

Разработеният дисертационен труд представлява един цялостен, завършен 

научен труд за проведеното изследване. Авторът на дисертационния труд напълно 

отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния състав на ВА „Г. 

С. Раковски“, ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ за придобиване на образователна и научна 

степен „доктор“. 

12. Оценка на дисертационния труд. Рецензията завършва с даване на 

положителна или отрицателна оценка на дисертационния труд. 

На базата на изложеното по-горе в настоящата рецензия давам положителна 

оценка на представения за рецензия дисертационен труд и автореферат към него и 

препоръчвам на Уважаемите членове на научното жури да присъдят на докторанта 

майор инж. Станимир Стоянов Станчев образователна и научна степен „доктор“. 

 

Дата: 24.10.2022 г.             Рецензент  

          подпис 
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1. Relevance and significance of the developed scientific problem. 

Operations planning at the operational level is a set of interrelated activities and 

actions of the participating military and non-military planning authorities that apply 

common policies, doctrines, procedures and rules for the use of the armed forces (or part 

thereof) and non-military components to achieve the objectives and mission 

performance. Operations planning is a complex, dynamic and complex logical process 

that aims to achieve a certain end state of the opposing group with effective and efficient 

use of the available resources of the military and non-military component. The 

effectiveness of planning will depend, both on the available resources, and on the ability 

of the commander (commander) and the assembly of his staff to determine the necessary 

forces and assets, their disclosure, movement and deployment. Planning requires the 

maximum use of intellectual abilities, imagination, an objective assessment of existing 

conditions and a reasoned forecast of their change. It is no accident that planning at the 

operational level is an essential part of the operational art. In general, the objective of 

planning is the timely preparation of the military component and the maximum 

utilization of the capabilities of the non-military component to conduct and participate in 

operations in response to emerging or anticipated crises. Regardless of the fact that the 

Republic of Bulgaria has been a member of NATO since 2004, there are still gaps, 

differences and inconsistencies in the planning documents used by our armed forces and 

those in the headquarters of allied countries, which make the work of the participating 

planning bodies difficult. In this sense, the scientific problem developed in the 

dissertation is completely relevant. 

The outbreak of local wars and conflicts in the last 15-20 years show that the 

planning of the operation is of decisive importance for its successful completion. The 

military actions in Afghanistan, Iraq, Syria, Ukraine prove that the planning process is of 

particular importance for the organization, conduct and completion of the operation. It is 

significant both for preventing a crisis and for its containment or resolution. 

There are scientific studies and publications on individual details of the process of 

planning operations at the operational level. For example, Col. Associate Professor Dr. 



Atanas Atanasov - "Organizations for planning joint fire support in the comprehensive 

approach to planning the operation", "Relationships in operational staffs in planning 

joint fire support", Faculty of "Artillery, Air Defense and CIS" , NS - 2011; Assoc. Col. 

Dr. Nikolay Urumov - Operational Task 1125 "Campaign Planning", Operational Task 

1133 "Offensive Operation of Multinational Joint Forces"; Col. Prof. Dr. Emil Enev - 

"Staff procedures for the participation of joint operational forces in multinational 

operations", BA, 2008; "Rules and Procedures for Land Component Operations 

Planning", VA, 2014, ISBN 978-9549348-57-6; "Theoretical and practical-applied 

aspects of operational model development", BA, Reg. No. RB217308-083-06/SI-29-

32/02/04/2021; deputy Danko Farazov, Ph.D. - dissertation work on "Improving the 

decision-making process when applying the comprehensive approach to operations 

planning", BA, 2019. The specified scientific publications consider only a separate part 

or fragment of the entire process of planning operations at the operational level or the 

participation of certain forces and means, such as the land component, fire means, etc. 

I am not aware of a similar, comprehensive scholarly work that examines the 

operations planning process at the operational level in depth. The topic of the 

dissertation fully corresponds to the content of the development. It is positive that the 

author has carried out a comparative analysis of the existing documents concerning the 

process of planning operations at the operational level in the armed forces of the 

Republic of Bulgaria and in NATO, has indicated the existing discrepancies in them, has 

formulated the main challenges for the planning authorities and has proposed guidelines 

for improving the operations planning process at the operational level. The conclusions 

and recommendations made have a practical and applied nature. 

2. General characteristics and structure of the dissertation work. Availability 

of a methodology (method) of scientific research and degree of applicability in 

achieving the set goals and objectives. Volume of the dissertation work. 

Compliance of the dissertation with the requirements. 

The dissertation consists of an introduction, three chapters with conclusions to 

each chapter, general conclusions, conclusion and appendices. The total volume of the 



dissertation work is 363 standard typewritten pages, of which the main text - 182 pages, 

the content of the Questionnaire card - 10 pages, the Model for the work of the Joint 

Operations Planning Group - 169 pages. In the introduction, actuality is presented and 

substantiated of the topic, the scientific problem, the research hypothesis, the object, the 

subject, the goal and the research tasks. The research methodology, methods and 

approaches of the research and the set limitations under which the present research is 

carried out are indicated. 

The first chapter describes the doctrinal documents for planning operations in 

NATO and in the Republic of Bulgaria in their historical development, as a foundation 

for the creation of the Directive for comprehensive planning of operations. The 

architecture, hierarchical subordination, types of planning and types of plans that are 

developed in the different stages of the crisis are examined. As a result, the differences 

and existing deficiencies in the regulatory documents at the national level are indicated, 

which solved the first research task. 

In the second chapter, the processes and procedures arising from the documents 

on planning operations in NATO and in the Armed Forces (AF) of the Republic of 

Bulgaria are examined, and significant challenges for the national planning teams are 

identified. The duties and responsibilities of the Joint Operations Planning Group, as the 

primary operational planning body, are specified. The main organizational, operational 

and methodological challenges are systematized, the solution of which will improve the 

interaction between the military and non-military components and increase the synergy 

of their capabilities. With this, the second research task has been solved. 

In the third chapter, an empirical study of the operations planning process was 

carried out on the basis of a developed methodology and a questionnaire-survey card. 

An analysis of the qualitative and quantitative results was carried out and a Joint 

Operations Planning Group Model for planning and conducting operations was proposed. 

The third research task has been solved. The model can be used both in the activity of 

the headquarters in planning operations, and in the educational process of the G. S. 

Rakovski Military Academy. 



In terms of its structure and content, the dissertation corresponds to the 

requirements for the development of a scientific work. 

3. Characteristics of the scientific and scientific-applied contributions in the 

dissertation work. Credibility of the material. Availability of scientific and 

scientific-applied contributions. Are they accepted by the reviewer. 

As a result of the conducted scientific research, Stanimir Stanchev, M.Sc., has 

achieved certain scientific and scientific-applied contributions. The doctoral student 

studied the theory of planning operations at the operational level in its development, 

having carried out a comparative analysis on the one hand of regulatory documents in 

national and allied (as part of multinational forces) format and on the other hand - of the 

capabilities of planning authorities of operations at the operational level to carry out 

their activities and fulfill their planning obligations. A scientific-applied contribution is 

the proposed model for the work of the Joint Operations Planning Group. I fully accept 

the indicated scientific and scientific-applied contributions. 

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

work. The nature of the results and contributions obtained, clearly stating their 

nature. 

By its nature, the received scientific contributions are an enrichment of existing 

knowledge about the process of planning operations at the operational level with the 

application of the comprehensive approach. The challenges facing the headquarters to 

unify the procedures and the sequence of the planning stages of the operation are 

indicated. Specifying the structure of the documents that are created as a result of the 

work of the Planning Group. The existing conceptual apparatus concerning the process 

and procedures of planning operations at the operational level has been further 

developed. A scientific-applied contribution is the proposed Working Model of the Joint 

Operations Planning Group, which can be used in the practical activity of the staffs 

when planning operations at the operational level, as well as in the educational and 

research process of the higher military schools and the Military Academy when 

conducting scientific research, staff training, exercises and war games. I believe that the 



scientific and scientific-applied contributions of the doctoral student are his personal 

work. 

5. Evaluation of dissertation publications and authorship. Number, nature of 

publications (international, national, departmental, etc.). Reflection in science - use, 

citation by other authors. Relevance of scientific publications to the topic of the 

dissertation. Clear assessment of authorship in publications. 

Major Stanchev has indicated three scientific publications on the dissertation 

work: 

 “Operation Planning at the Operational Level - Comparison between the NATO 

Comprehensive Operational Planning Directive (COPD V2.0) and the Operation 

Planning Manual - part II - Operational Level”, Proceedings of the Annual Scientific 

Conference of the Faculty of National Security and defense of the G. S. Rakovski 

Military Academy, 2018, ISBN 978-619-7478-14-3, second part, pp. 97-103; 

 "Architecture of doctrines in the planning of operations in NATO", a collection 

of reports from an international scientific conference “Long-term challenges for the 

development of the security environment and building the capabilities of the armed 

forces”, G. S. Rakovski Military Academy, 2019, ISBN 978-619-7478-34-1, volume 1, 

pp. 215-219; 

 “Possibilities for planning and achieving effects in operations”, collection of 

reports from the international scientific conference “Security - defense, science, 

industry”, G. S. Rakovski Military Academy, 2020, ISBN 978-619-7478-58-51, pp. 32-

35. 

It makes a good impression that the PhD student authored the three publications 

without co-authorship; they were published consecutively from 2018 to 2020, with two 

of them at an international scientific conference. The indicated scientific publications are 

closely related to the topic of the dissertation work and reflect some of the main 

moments of the process of planning operations at the operational level in NATO and in 

our armed forces. I am not aware of any use or citation of the doctoral student's 

scientific results by other authors. 



6. Opinion on the presence or absence of plagiarism. Expert evaluation of the 

reviewer or reflection of a received non-anonymous and motivated written signal to 

establish plagiarism in the dissertation work and/or in the publications on it. 

The dissertation is formatted according to the requirements of BDS ISO 

7144:2011 “Formation of dissertations and similar documents”. Citation of information 

resources is in accordance with the requirements of BDS ISO 690:2021 “Information 

and documentation. A Guide to Bibliographic References and Citation of Information 

Sources”. The numbering of sections and subsections is in accordance with BDS ISO 

2145:1999 “Documentation. Numbering of Sections and Subsections in Written 

Documents”. 

At the present moment, I have not received a motivated written signal for 

establishing plagiarism in the dissertation work, the abstract and/or in the scientific 

publications on it. Based on my expert assessment and the completed declaration by the 

doctoral student Major Stanimir Stanchev in accordance with the requirements of Art. 

27, para. 2 of the Regulations for the Implementation of the Law on the Development of 

the Academic Staff in the Republic of Bulgaria, I have not found any plagiarism. 

7. Literary awareness and competence of the doctoral student. What sources 

did the author use when writing the dissertation and what is the credibility of the 

facts, statements and conclusions. Dissertation's knowledge of the state of the 

problem and ability to creatively evaluate literary material. 

 The author demonstrates a very good literary awareness. He indicated 68 sources, 

of which in Bulgarian - 26, in English - 26 and Internet sources - 16. The main part of 

the indicated literary sources are regulatory documents concerning the process of 

planning operations in NATO and in the Bulgarian Army. The number of literary 

sources in English is equal to the number of literary sources in Bulgarian, which shows 

that Mr. Stanchev can freely use foreign literature, analyze the indicated parameters and 

facts, and draw justified conclusions. The PhD student has a very good knowledge of the 

developed scientific problem. The presented facts, statements and conclusions are 

logical, consistent and reliable. 



8. Evaluation of the autoref. 

The developed abstract in terms of structure and content fully complies with the 

requirements of the Regulations for the Development of the Academic Staff at the G. S. 

Rakovski Military Academy, the Law on the Development of the Academic Staff in the 

Republic of Bulgaria. The scientific problem is correctly formulated, the working 

hypothesis, the subject, the object, the goal and the research tasks of the study are clearly 

defined. The restrictions set are reasonable and logical. The abstract reveals the most 

important points of the content of the dissertation, the conclusions to each chapter and 

the general conclusions. The specified results, scientific and scientific-applied 

contributions are reflected in a reasoned and substantiated manner. 

9. Critical Notes. 

I would make the following critical remarks and evaluations of the PhD student: 

 in the dissertation there are complex sentences in which the subordinate, simple 

sentences are not agreed in gender and number, which creates a certain confusion when 

familiarizing with the content of the text. There are definitions that do not agree in 

gender and number with the nouns they refer to. 

 the author uses certain allegories that do not correspond to the scientific style 

and content. For example, "The operations planning organization, processes, and 

procedures embodied in the AJP-5 Operations Planning Doctrine lead to the conclusion 

that ..." page 96. 

 in the analysis of the Directive for comprehensive planning of operations, the 

logical sequence is broken, i.e. one looks at the structure and then the principles that 

underlie it, and one should look first at the principles and then at the structure of the 

document. 

 abbreviations are used in the text without explanation, and their full name 

appears below. The rule is that when the name is first used, its abbreviation or 

abbreviation should be indicated and further on in the content this should be used. For 

example, options for action (VD), ground forces (SF), air forces, etc. 



 repeated repetition of the full name of a document or structure and their 

abbreviations, such as NATO Comprehensive Operations Planning Directive (CDP), 

NATO Crisis Management System (NCRS), Allied Joint Doctrine for The Planning of 

Operations) (AJP-5A) and others. 

As recommendations for Mr. Stanchev, I would indicate the following: to 

participate with scientific reports and announcements in scientific forums and at other 

higher schools, both military and civilian, in order to raise the authority of the 

department, the faculty and the Military Academy; to be included in collectives for 

larger-scale scientific developments and research, since co-authorship with scientists and 

researchers with more experience will help his scientific growth; to conduct a scientific 

study on the possibilities and capacity of the regional administrations in the Republic of 

Bulgaria for the participation of the regional governors in the process of planning an 

operation in the area of responsibility of the given region. 

The indicated critical remarks and recommendations do not reduce the quality of 

the developed dissertation work, they are constructive and aim to help Mr. Stanchev in 

his growth as a researcher and teacher. 

10. Personal impressions and other matters on which the reviewer thinks he 

should take a stand. Personal impressions (if available) of the doctoral student's 

scientific development in recent years. 

I know the doctoral student personally as a cadet from the Field Artillery 

specialization at the Artillery, Air Defense and CIS Faculty of the V. Levski National 

Military University. I taught him in the disciplines “Artillery firing and fire control”, 

“Operation of artillery systems and complexes”, “Field training”, but after his 

graduation I did not serve with him. I have no personal impressions of his official and 

scientific development. My personal impressions of the doctoral student are based on the 

submitted materials for review, such as the dissertation, its abstract, publications on the 

topic of the dissertation and the official reference prepared by the supervisor of the 

doctoral student for the implementation of the individual study plan during the studies. I 

believe that Mr. Stanchev is a built scientist and researcher who can make a thorough 



and objective analysis of presented facts, events and results, offer justified conclusions 

as a result of conducted scientific research and make specific proposals for effective and 

efficient use of the capabilities of the military component. The possibilities of the 

doctoral student to process sources in a foreign language, to analyze and discuss the 

obtained scientific results on problematic issues make him a desirable interlocutor and 

participant in national and international scientific forums. 

11. Conclusion. 

The developed dissertation work represents a complete, completed scientific work 

for the conducted research. The author of the dissertation fully meets the requirements of 

the Law on the Development of the Academic Staff of the G. S. Rakovski Military 

Academy, for acquiring the educational and scientific degree "doctor". 

12. Evaluation of the dissertation work. The review ends with a positive or 

negative evaluation of the dissertation work. 

On the basis of what has been stated above in this review, I give a positive 

assessment of the dissertation work submitted for review and the author's abstract to it, 

and I recommend to the Honorable members of the scientific jury to award the doctoral 

student Major Eng. Stanimir Stoyanov Stanchev with the educational and scientific 

degree "Doctor". 

 

Date: 10/24/2022      Reviewer       

         signature 

 


