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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Дисертационният труд е безспорно актуален. В него са анализирани 

трансформационните процеси в глобален аспект оказващи влияние на системата 

за защита на националната сигурност на Република България. Те неизбежно 

насочват вниманието на държавното и висшето военно ръководство на страната 

върху тях. Не малко са изследователите занимавали се с проблемите свързани с 

процеса за планиране на операции на оперативно ниво. Майор Станимир Станчев 

е съсредоточил своето внимание върху отговорностите, правилата, процедурите и 

основните документи, които се използват при организирането и подготовката на 

войсковите формирования за изпълнение на конституционния им дълг, а именно 

изпълнението на чл. 9. ал. 1 от Конституцията на Република България и поетите 

ангажименти към НАТО и ЕС. 

Темата на дисертационния труд и основното съдържание на разработката 

имат пълно съответствие.  

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд 

Получените научните резултати и научно-приложни резултати в резултат на 

направените анализи в дисертационния труд на м-р Станчев се свеждат до 

подобряване на теорията на военното дело чрез установяване на липсата на 

фазите „Изпълнение“ и „Преход“ в националните ни документи, което е 

предпоставка за неефективно интегриране на националното към съюзното 

планиране. 

Експерименталната работа е плод на сериозна и продължителна теоретична 

и практическа подготовка на м-р Станчев. Постигнатите научни резултати са 

верифицирани чрез три доклада на различни научни форуми. 

Представеният и защитен „Модел за работа на Групата за планиране на 

съвместни операции при планиране и провеждане на операции” съдържа: дейност 

на командващия; дейност на началника на Групата за планиране на съвместни 

операции (ГПСО); дейност на ГПСО; функционални области за обсъждане, 

дискусии в зависимост от спецификата на операцията. Предложеният модел 

напълно обосновава необходимостта от неговото въвеждане.  
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Определено при тази сложна и бързо променяща се среда за сигурност в 

хода на съвременните кризи и конфликти, бързината и гъвкавостта на работа са от 

изключително важно значение за постигане на успех при тяхното решаване. 

Предложеният модел за работа, би довел до подобряване на 

съгласуваността, хармонията и ще допълни регламентиращите документи за 

планиране и провеждане на операции. Това ще бъде валидно за всички процеси и 

процедури, изпълнявани в рамките на процеса на планирането на операции на 

оперативно ниво. 

Заложената работна хипотеза и дефинираните в дисертационния труд 

изводи и предложения изцяло съответстват на поставени целите и задачите. 

Научната разработка, обемът, качество и постигнатите научни и научно-

приложни резултати са лично дело на докторанта и изцяло съответстват на 

законовите изисквания. 

3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

Към датата на изготвяне на становището не съм установявал плагиатство 

нито съм получил писмен сигнал за плагиатство в представените за оценяване 

научен труд и публикации. 

4. Критични бележки 

 Не откривам значителни слабости в предложения за рецензиране труд. 

Препоръчвам на кандидата в бъдещата си дейност да съсредоточи усилията си 

върху разработване и публикуване на учебник по дисциплина пряко свързана с 

разработения дисертационен труд. Да засили публикационната си активност и да 

публикува в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази 

данни с научна информация. Препоръчвам да се даде по-голяма публичност на 

труда сред професионалната общност. 

Посочените критични бележки не омаловажават достойнствата и стойността 

на научната продукция на кандидата.  

Към докторанта имам следните въпроси: 

1. Къде най-ясно се откроява критичната проблематика на оперативното 

планиране? 

2. Как се определя подходящото ниво на агрегиране? 
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3. В какво се изразява нарушената координация и взаимодействие между 

военния и невоенния компоненти? 

5. Заключение 

Предложеният дисертационен труд от майор Станимир Стоянов Станчев, на 

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

оперативно ниво” напълно съответства на изискванията за придобиване на ОНС 

„Доктор” съгласно ЗРАСРБ, Правилника за неговото приложение и Правилник за 

развитие на академичния състав във Военна академия „Г. С. Раковски”. 

6. Оценка на дисертационния труд 

Имайки предвид постигнатите научни и научноприложни резултати в 

дисертационния труд на тема: „Насоки за усъвършенстване на процеса за 

планиране на операции на оперативно ниво” на майор Станимир Стоянов 

Станчев, с безспорните му научните резултати и приносите, декларирам своята 

положителна оценка и предлагам на уважаемото научно жури, майор Станимир 

Стоянов Станчев, да придобие образователната и научна степен „Доктор” в 

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

направление – 9.2. „Военно дело”, научна специалност – „Организация и 

управление на въоръжените сили“. 

 

 

Дата 25.10.2022 г.   Член на журито: .................................. 

      доц. д-р Румен Маринов 
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1. Relevance and significance of the developed scientific problem 

The dissertation work is undeniably relevant. It analyzes the transformation 

processes in a global aspect affecting the national security system of the Republic of 

Bulgaria. They inevitably direct the attention of the state and top military leadership of 

the country to them. A lot of researchers have dealt with the problems related to the 

process of planning operations at the operational level. Major Stanimir Stanchev has 

focused his attention on the responsibilities, rules, procedures, and basic documents that 

are used in the organization and preparation of the military formations for the 

fulfillment of their constitutional duty, namely the fulfillment of Art. 9. para. 1 of the 

Constitution of the Republic of Bulgaria and the commitments to NATO and the EU.  

The topic of the dissertation work and the main content of the development have 

full correspondence. 

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

work 

The obtained scientific results and scientific-applied results as a result of the 

analyzes made in the dissertation work of Major Stanchev are reduced to improving the 

theory of military affairs by establishing the absence of the phases “Implementation“ 

and “Transition“ in our national documents, which is a prerequisite for ineffective 

integration of national and joint planning. 

The experimental work is the result of serious and long-term theoretical and 

practical training of Major Stanchev. The achieved scientific results have been verified 

through three reports at different scientific forums. 

The presented and protected “Model for working of the Joint Operations Planning 

Group (JOPG) in planning and conducting operations“ contains: the activity of the 

commander; activity of the head of the JOPG; JOPG activity; functional areas for 

discussion, discussions depending on the specifics of the operation. The proposed model 

fully justifies the need for its introduction. 

Certainly in this complex and rapidly changing security environment in the 

course of modern crises and conflicts, speed and flexibility of operation are of utmost 

importance to achieve success in their resolution.  
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The proposed work model would improve coherence, harmony and complement 

the regulatory documents for planning and conducting operations. This will apply to all 

processes and procedures performed within the operations planning process at the 

operational level.  

The established working hypothesis and the conclusions and proposals defined in 

the dissertation fully correspond to the set goals and tasks. The scientific development, 

volume, quality, and achieved scientific and scientific-applied results are the personal 

work of the doctoral student and fully comply with the legal requirements. 

 Opinion on the presence or absence of plagiarism 

As of the date of preparation of the standpoint, I have not established plagiarism 

nor have I received a written signal of plagiarism in the scientific work and publications 

submitted for evaluation. 

4. Critical notes 

I do not find significant weaknesses in the work proposed for review. I 

recommend the candidate in his future activity to focus his efforts on developing and 

publishing a textbook in a discipline directly related to the developed dissertation work. 

To strengthen its publication activity and publish in scientific publications, referenced 

and indexed in world-renowned databases of scientific information. I recommend giving 

greater publicity to the work among the professional community. 

The indicated critical remarks do not detract from the merits and value of the 

candidate's scientific output. 

The indicated critical remarks do not detract from the merits and value of the 

candidate's scientific output. 

I have the following questions for the doctoral student: 

1. Where does the critical issue of operational planning most clearly stand out? 

2. How is the appropriate level of aggregation determined? 

3. What is the broken coordination and interaction between the military and non-

military components? 

5. Conclusion 

The proposed dissertation work by Major Stanimir Stoyanov Stanchev, on the 

topic: “Guidelines for the improvement of the process of planning operations at the 



8 

operational level“ fully corresponds to the requirements for the acquisition of the 

educational and scientific degree “Doctor“ according to the Law for the Development of 

the Academic Staff in the Republic of Bulgaria (LDASRB), and the Regulations for its 

implementation (RILDASRB) and the Regulations for the development of the academic 

staff at the Rakovski National Defence College. 

6. Evaluation of the dissertation work 

Bearing in mind the achieved scientific and applied scientific results in the 

dissertation work on the topic: Guidelines for improving the process for planning 

operations at the operational level of Major Stanimir Stoyanov Stanchev, with his 

indisputable scientific results and contributions, I declare my positive assessment and 

offer the respected scientific jury, Major Stanimir Stoyanov Stanchev, to acquire the 

educational and scientific degree “Doctor“ in the field of higher education - 9. Security 

and Defense, professional direction – 9.2. Military Affairs, scientific specialty – 

Organization and Management of the Armed Forces. 

 

 

Date 25.10.2022 г.   Member of the jury: .................................. 

     Associate Professor Rumen Marinov PhD 

 


