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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Перфектната предварителна подготовка предопределя победата – това 

е принципът на оперативното планиране. Принципът на петте „П“. Високото 

ниво на оперативна съвместимост позволява на съюзниците от НАТО 

ефективно да обменят информация, съвместно да планират военни операции и 

да провеждат мисии с напълно интегрирани сили и средства.  

Планирането и провеждането на подготовката на командирите, 

щабовете и войските са съществени процеси които определят отговорностите 

и правилата при различните документи, които се използват във връзка с 

организиране подготовката на войсковите формирования за изпълнение на 

поетите ангажименти към евроатлантическия пакт, към ЕС и обезпечаването 

на суверенитета на Република България. 

Актуалността на разработвания от м-р Станимир Стоянов Станчев в 

дисертационния труд проблем в научно и научноприложно отношение се 

определя и от факта че тра прилагането на всеобхватния подход в НАТО на 

различните нива на управление е неразделна част от гражданската експертиза 

в многоспектърния процес в една съвременната операция, еднакво насочена 

към всички участници в конфликтната ситуация и способства за 

взаимодействието между държавните структури и ведомства, цивилните 

организации и въоръжените сили в района. 

Темата на дисертационния труд, разработен от м-р Станимир Станчев е 

в пълно съответствие с основното съдържание на разработката. Поставените 

задачи в научното изследване позволяват постигането на желаните научни 

резултати, към които се стремят автора, неговия научен ръководител и 

обучаващото го звено. 

 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 

Познавайки състоянието на проблема, м-р Станимир Стоянов Станчев 
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се е постарал да намери отговор на голяма част от актуалните и с висока 

стойност на научна и практическа значимост въпроси по ясен, конкретен и 

точен начин. Постигнал го е в рамките на 363 страници, разбира се, със 

задълбоченото творческо проучване и научното осмисляне на 68 литературни, 

нормативни и справочни източници, от които 26 на английски език, 26 на 

български език и 16 източника от Интернет, чиято научна и научно - приложна 

стойност и авторитет на авторите за мен не подлежи на съмнение. 

Към използваните в хода на изследването източници, третиращи в 

различна степен отделни фрагменти и детайли от изследваната проблематика, 

от страна на автора е подходено максимално добронамерено и обективно, като 

са откроени не само забелязаните слабости, но са подчертани и неоспоримите 

им научнопрактически достойнства. 

За постигане на посочената цел и поставените научно изследователски 

задачи в научната си разработка м-р Станчев е възприел подходяща структура, 

като съдържанието на научния труд е представено в увод, изложение в три 

глави с изводи към тях, общи изводи, заключение, библиография и проложения 

с общ обем 363 страници, от които основен текст – 181 страници включващи 2 

таблици и 24 диаграми, използвани съкращения 2 страници и използвана 

литература – 4 страници. 

В увода е посочена актуалността на изследването и степен на 

разработеност на научния проблем, неговата научна значимост и 

практическата му приложимост, което да доведе до определяне на насоки за 

усъвършенстване на процеса на планиране на операции на оперативно ниво във 

въоръжените сили на Република България.  

Майор Станчев в увода на своя научноизследователски труд, посочва 

обоснована актуалност на темата, научният проблем, работната хипотеза, 

обектът, предметът, целта, научно-изследоватеслките задачи за проверка на 

хипотезата и изпълнение на целта, подходът и методологията на изследването, 
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поставените ограничения, при които се извършва настоящото изследване 

В първа глава, авторът при решаването на първата научно-

изследователски задачи поставя общата теоретична рамка на изследването. В 

нея той описва доктриналните постановки в развитието на основополагащите 

документи по планиране на операции в НАТО и в Република България. Прави 

хронологичен преглед в развитието на подходите за планирането на операции. 

Авторът подробно анализира основните доктриналните документи касаещи 

планирането на операции на оперативно ниво в НАТО и Република България и 

разкрива разминавания или различия, касаещи процеса за планиране на 

операции на оперативно ниво. 

Във втора глава, при решаването на втората научно изследователска 

задача, научните търсения са на базата на анализираните в първа глава 

регламентиращи документи като авторът е посочил задълженията и 

отговорностите на Групата за планиране на съвместните операции. Въз основа 

на направеният задълбочен анализ на организацията, процесите и процедурите 

по планиране на операции на национално и съюзно ниво, авторът е извел 

предизвикателства (организационни, оперативни и методологически), 

отстраняването или минимизирането, на които ще доведат до подобряване на 

координацията и взаимодействието между военния и невоенния компонент. 

В трета глава при решаването третата научно-изследователска задача, 

авторът е провел емпирично изследване, което е на основата на разработена 

методология и въпросник-анкетна карта. От извършеният анализ на 

резултатите са направени предложения за усъвършенстване на процеса на 

планиране на операции на оперативно ниво в Република България. Майор 

Станчев предлага „Модел за работа на Групата за планиране на съвместните 

операции“, който е насочен към усъвършенстване на сега действащият 

документ „Ръководството по планиране на операции, част II - оперативно 
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ниво”, като разширява на неговия обхват с етапите на провеждане на 

операцията и нейното приключване, съответно „Изпълнение“ и „Преход“. 

В края на дисертационния труд са формулирани общи изводи и 

заключение, в което се обобщават постигнатите резултати. 

Предвид съдържанието и неговата значимост, предложеният 

дисертационен труд напълно съответства като научна разработка по обем и 

качество на законовите изисквания. 

 

3.  Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

В процеса на работата ми като член на научното жури не е получаван 

неанонимен и мотивиран писмен сигнал за установяване на плагиатство в 

публикациите на докторанта. 

 

4. Характеристика на научните и научно-приложните приноси в 

дисертационния труд. 

Основните научни и научноприложни резултати от извършените 

изследвания в дисертационния труд се свеждат до доказване с нови средства 

на съществени и нови страни в съществуващите научни проблеми и теории. Те 

водят до полезно увеличаване на знанията в предметната научна област и 

представляват оригинално развитие на частни проблеми в даденото научно 

направление, водещи до конкретни резултати, което ми дава основание да 

подкрепя посочените от кандидата претенции за приноси, които определям 

като научни и научно-приложни и ги свързвам с постигнатите резултати. 

В резултат на разработването на дисертационния труд като 

изследователски резултати на докторанта приемам: 

За научни приноси: 

1. Обогатена е теорията, касаеща същността и основните моменти от 

процеса на планиране на операции на оперативно ниво, което е обвързано с 
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прилагането на всеобхватния подход от въоръжените сили на Република България. 

2. Дефинирани са предизвикателства пред синхронизирането на 

процесите, процедурите и продуктите при планирането на операции на оперативно 

ниво във въоръжените сили на Република България с тези в НАТО и са предложени 

направления за тяхното преодоляване 

За научно-приложни приноси: 

1. Разширен е понятийният апарат, отнесен към процесите и процедурите 

при планиране на операции на оперативно ниво във въоръжените сили на страната 

ни, като същевременно е свързан с използването му от основните инструменти на 

националната ни мощ. 

2. Разработен е Модел за работа на Групата за планиране на съвместни 

операции, който подпомага координацията и взаимодействието между военните и 

невоенни участници при планиране и провеждане на операция на оперативно ниво и 

същевременно повишава ефективността им. 

 

5. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд 

Научните и научно-приложните изследователски резултати в 

дисертационния труд се градят на придобито познаване и творческо 

адаптиране на съвременни научни теории и изследвани положителни и 

отрицателни практики. 

Те представляват лично дело на дисертанта и очертават значимостта на 

постигнатите приноси за теорията и практиката, като в същото време очертават 

и направленията за по нататъшната научно-изследователска работа на майор 

Станимир Стоянов Станчев. 

 

6. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството 
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По тематиката на дисертационния труд докторантът е представил три 

публикации, на които е автор. Същите имат характер на научни доклади, пряко 

кореспондират с темата на дисертацията и са анонсирани на годишни 

университетски научни конференции с международно участие във Военна 

академия „Г. С. Раковски”. 

Същите са в направлението на научните изследвания на автора и 

показват задълбоченост и широка обхватност при подготовката и 

извършването на научноизследователския процес от докторанта и научния му 

ръководител. 

С докторанта нямам съвместни публикации. 

 

7. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта 

В процеса на разработване на дисертационния труд авторът коректно е 

използвал литература включваща 68 наименования, от които 26 на английски 

език, 26 на български и 16 източника от Интернет. 

Последното показва добра задълбоченост и широка обхватност при 

подготовката и извършването на научно-изследователския процес в един 

достатъчно продължителен период от време. 

Литературната осведоменост и компетентност на автора не търпи 

възражения, а адмирации за стремежа да бъдат обобщени досегашни научни 

мнения и изследвания в спектъра на тяхното многообразие и противоречиво 

развитие. 

Не ми е известно резултати от изследването в дисертационния труд да 

са цитирани от други автори. 

 

8. Оценка за автореферата 

Автореферата е разработен съгласно изискванията и съдържа основните 

проблеми и пътищата за тяхното решение посочени в дисертационния труд. 
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Той дава пълна представа за научната стойност и практическата приложимост 

на постигнатите приноси от дисертанта. 

 

9. Критични бележки 

Наред с положителното в дисертационния труд на майор Станимир 

Станчев са допуснати и известни слабости: 

- не са посочени съвременни резултати от досегашни изследвания и 

разработки по проблема предвид поуките от практиката от 

последните военни конфликти; 

- в дисертационния труд има редакционни неточности, които не 

намаляват научната им стойност, но влошават възможностите за 

бързо възприятие;  

- наличен е известен дисбаланс в обемите на предложените глави, 

което е могло да бъде избегнато за сметка на оптимизиране на 

съдържанието им. 

Посочените недостатъци не се отразяват съществено върху значимостта 

на приносите в дисертационния труд. Дисертацията е задълбочен и добре 

оформен научен труд от изследването на актуален проблем и е с постигнати 

значими научни и научно-приложни приноси, доказващи способността на 

докторанта самостоятелно да разработва важни въпроси за теорията и 

практиката. 

 

10. Лични впечатления за докторанта 

Имам лични впечатления от кандидата. Познавам го като офицер с 

висока обща култура, професионална подготовка и ерудиция, за който работата 

по изследване на проблемите е в основата на цялостната му научна дейност и 

е на базата на солидна теоретична основа.  

Имам предвид, че освен добрата професионална подготовка, майор 
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Станимир Станчев проявява подчертан интерес и възможности за научно-

изследователска дейност. В службата си е дисциплиниран, организиран и 

трудолюбив. Непрекъснато работи за повишаване на квалификацията си. Има 

силно развито чувство за колективизъм и взаимопомощ. 

 

11. Заключение 

Представената дисертация е завършен научен труд от изследването на 

актуален проблем с постигнати значими научни и научно-приложни приноси, 

доказващи способността на докторанта, самостоятелно да разработва важни за 

теорията и практиката на войскови проблеми. 

 

12. Оценка на дисертационния труд 

От анализа на разработката се налага извода, че дисертационния труд 

притежава научни и научно-приложни приноси и отговаря на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България и Правилника за 

неговото прилагане. Убедено предлагам на членовете на научното жури да 

присъди на майор Станимир Стоянов Станчев ОНС „доктор” за разработения 

труд на тема „Насоки за усъвършенстване на процеса за планиране на операции 

на оперативно ниво”, представен за придобиване на образователната и научна 

степен „доктор” по докторска програма „Организация и управление на 

Въоръжените сили”. 

 

 

 

 

  
21.10.2022 г. РЕЦЕНЗЕНТ 

 

проф. д.н.                       /Димитър Недялков/ 
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13. Relevance and significance of the developed scientific problem 

Perfect advance preparation determines victory - this is the principle of 

operational planning. A high level of interoperability allows NATO Allies to 

effectively share information, jointly plan military operations and conduct missions 

with fully integrated forces and assets. 

Planning and carrying out the training of commanders, staffs and troops are 

essential processes that determine the responsibilities and rules for the various 

documents that are used in connection with organizing the training of military 

formations to fulfill the commitments made to the Euro-Atlantic Pact, to the EU and 

ensuring the sovereignty of Republic of Bulgaria. 

The relevance of the problem developed by Major Stanimir Stoyanov 

Stanchev in his dissertation in scientific and applied scientific terms is also 

determined by the fact that the implementation of the comprehensive approach in 

NATO at the various levels of government is an integral part of civilian expertise in 

the multispectral process in a modern operation , equally aimed at all participants in 

the conflict situation and promotes the interaction between state structures and 

departments, civilian organizations and the armed forces in the area. 

The topic of the dissertation, developed by Major Stanimir Stanchev, is in 

full accordance with the main content of the work. The tasks set in the scientific 

research enable the achievement of the desired scientific results, to which the author, 

his scientific supervisor and his training unit strive. 

 

14. General characteristics and structure of the dissertation work. 

Knowing the state of the problem, Major Stanimir Stoyanov Stanchev has 

tried to find an answer to a large part of the current and high-value scientific and 

practical questions in a clear, concrete and precise way. He achieved it within 363 

pages, of course, with the in-depth creative research and scientific understanding of 

68 literary, normative and reference sources, of which 26 in English, 26 in Bulgarian 
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and 16 sources from the Internet, whose scientific and scientific - applied value and 

authority of the authors for me is beyond doubt. 

To the sources used in the course of the research, treating to varying degrees 

separate fragments and details of the investigated issues, the author approached them 

with the utmost good faith and objectivity, highlighting not only the perceived 

weaknesses, but also emphasizing their indisputable scientific and practical merits. 

In order to achieve the stated goal and the set scientific research tasks in his 

scientific development, Major Stanchev has adopted an appropriate structure, as the 

content of the scientific work is presented in an introduction, an exposition in three 

chapters with conclusions to them, general conclusions, conclusion, bibliography 

and propositions with a total volume of 363 pages, of which main text – 181 pages 

including 2 tables and 24 diagrams, used abbreviations 2 pages and used literature – 

4 pages. 

The introduction indicates the relevance of the research and the degree of 

development of the scientific problem, its scientific significance and its practical 

applicability, which will lead to the determination of guidelines for improving the 

process of planning operations at the operational level in the Armed Forces of the 

Republic of Bulgaria. 

Major Stanchev in the introduction of his scientific research paper indicates 

the justified relevance of the topic, the scientific problem, the working hypothesis, 

the object, the subject, the goal, the research tasks for verifying the hypothesis and 

fulfilling the goal, the approach and methodology of the research, the limitations, 

which the present study is carried out 

In the first chapter, the author sets the general theoretical framework of the 

research when solving the first research task. In it, he describes the doctrinal 

positions in the development of the fundamental documents on planning operations 

in NATO and in the Republic of Bulgaria.  
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Provides a chronological overview of the development of operations 

planning approaches. The author analyzes in detail the main doctrinal documents 

concerning the planning of operations at the operational level in NATO and the 

Republic of Bulgaria and reveals discrepancies or differences concerning the process 

for planning operations at the operational level. 

In the second chapter, when solving the second scientific research task, the 

scientific searches are based on the regulatory documents analyzed in the first 

chapter, as the author has indicated the duties and responsibilities of the Joint 

Operations Planning Group.  

Based on the in-depth analysis of the organization, processes and procedures 

of planning operations at the national and union level, the author has identified 

challenges (organizational, operational and methodological), the elimination or 

minimization of which will lead to the improvement of coordination and interaction 

between the military and the non-military component. 

In the third chapter, in solving the third research task, the author has 

conducted an empirical study, which is based on a developed methodology and a 

questionnaire-survey card. Based on the analysis of the results, proposals were made 

to improve the process of planning operations at the operational level in the Republic 

of Bulgaria. Major Stanchev proposes a "Working Model of the Joint Operations 

Planning Group", which is aimed at improving the currently effective document 

"Operation Planning Manual, Part II - Operational Level", expanding its scope with 

the stages of conducting the operation and its completion, respectively 

"Performance" and "Transition". 

At the end of the dissertation work, general conclusions and a conclusion are 

formulated, in which the achieved results are summarized. 

Given the content and its importance, the proposed dissertation work fully 

corresponds as a scientific development in terms of volume and quality to the legal 

requirements. 
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15. Opinion on the presence or absence of plagiarism. 

In the process of my work as a member of the scientific jury, no non-

anonymous and motivated written signal was received to establish plagiarism in the 

doctoral student's publications. 

 

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

dissertation work. 

The main scientific and scientific applied results of the research carried out 

in the dissertation work are reduced to proving with new means essential and new 

aspects of the existing scientific problems and theories. They lead to a useful 

increase of knowledge in the subject scientific field and represent an original 

development of particular problems in the given scientific direction, leading to 

specific results, which gives me reason to support the applicant's claims for 

contributions, which I define as scientific and scientific-applied and I associate 

them with the results achieved. 

As a result of the development of the dissertation work, as research results 

of the doctoral student, I accept: 

For scientific contributions: 

1. The theory concerning the essence and main moments of the process of 

planning operations at the operational level, which is tied to the implementation of 

the comprehensive approach by the Armed Forces of the Republic of Bulgaria, has 

been enriched. 

2. Challenges to the synchronization of processes, procedures and products 

in the planning of operations at the operational level in the Armed Forces of the 

Republic of Bulgaria with those in NATO are defined and directions for overcoming 

them are proposed 
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For scientific and applied contributions: 

1. The conceptual apparatus related to the processes and procedures for 

planning operations at the operational level in the armed forces of our country has 

been expanded, while at the same time it is related to its use by the main tools of our 

national power. 

2. A Working Model of the Joint Operations Planning Group has been 

developed, which supports coordination and interaction between military and non-

military actors in planning and conducting an operation at the operational level and 

at the same time increases their effectiveness. 

 

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

work. 

The scientific and scientific-applied research results in the dissertation work 

are based on acquired knowledge and creative adaptation of modern scientific 

theories and researched positive and negative practices. 

They represent the personal work of the dissertation student and outline the 

significance of the achieved contributions to theory and practice, and at the same 

time outline the directions for the further research work of Major Stanimir Stoyanov 

Stanchev. 

 

6. Evaluation of dissertation publications and authorship 

On the topic of the dissertation, the doctoral student has presented three 

publications of which he is the author. They have the nature of scientific reports, 

directly correspond to the topic of the dissertation and are announced at annual 

university scientific conferences with international participation at the Military 

Academy "G. S. Rakovski". 
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They are in the direction of the author's research and show thoroughness and 

wide scope in the preparation and execution of the research process by the doctoral 

student and his supervisor. 

I have no joint publications with the PhD student. 

 

7. Literary awareness and competence of the doctoral student 

In the process of developing the dissertation, the author correctly used 

literature including 68 titles, of which 26 in English, 26 in Bulgarian and 16 sources 

from the Internet. 

The latter shows good thoroughness and broad scope in the preparation and 

execution of the research process over a sufficiently long period of time. 

The literary awareness and competence of the author does not tolerate 

objections, but admirations for the aspiration to summarize previous scientific 

opinions and studies in the spectrum of their diversity and contradictory 

development. 

I am not aware of any research results cited in the dissertation by other 

authors. 

 

8. Evaluation of the autoref 

The auto-abstract was developed according to the requirements and contains 

the main problems and the ways to solve them indicated in the dissertation work. It 

gives a complete idea of the scientific value and practical applicability of the 

contributions made by the dissertation student. 

 

9. Critical Notes 

Along with the positives in the dissertation work of Major Stanimir 

Stanchev, certain weaknesses were also admitted: 

- modern results of previous research and development on the problem 
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are not indicated, given the lessons learned from recent military conflicts; 

- there are editorial inaccuracies in the dissertation, which do not reduce 

their scientific value, but worsen the possibilities for quick perception; 

- there is a certain imbalance in the volumes of the proposed chapters, which 

could have been avoided by optimizing their content. 

The indicated shortcomings do not significantly affect the significance of the 

contributions in the dissertation work. The dissertation is a thorough and well-formed 

scientific work from the study of an actual problem and has achieved significant 

scientific and scientific-applied contributions, proving the doctoral student's ability 

to independently develop important questions for theory and practice. 

 

10. Personal impressions of the doctoral student 

I have personal impressions of the candidate. I know him as an officer of high 

general culture, professional training and erudition, for whom work on the study of 

problems is the basis of his entire scientific activity and is based on a solid theoretical 

foundation. 

I mean that, in addition to the good professional training, Major Stanimir 

Stanchev shows a marked interest and opportunities for research activities. He is 

disciplined, organized and hardworking in his work. He is constantly working to 

improve his qualifications. There is a highly developed sense of collectivism and 

mutual aid. 

 

11. Conclusion 

The presented dissertation is a completed scientific work from the study of 

an actual problem with achieved significant scientific and scientific-applied 

contributions, proving the ability of the doctoral student to independently develop 

important for the theory and practice of military problems. 
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12. Evaluation of the dissertation work 

From the analysis of the development, it is necessary to conclude that the 

dissertation has scientific and scientific-applied contributions and complies with the 

Law on the Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria and the 

Regulations for its implementation. I strongly suggest to the members of the 

scientific jury to award Major Stanimir Stoyanov Stanchev ONS "doctor" for the 

work developed on the topic "Guidelines for improving the process for planning 

operations at the operational level", submitted for the acquisition of the educational 

and scientific degree "doctor" in doctoral program "Organization and Management 

of the Armed Forces". 
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