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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

Развитието на въоръжените сили на Република България се реализира в 

среда с висока степен на неопределеност, предизвикана от комплексен характер 

на изменения на рискове и заплахи за страната и региона.  

Взаимодействията в средата за сигурност между процесите в системата 

за сигурност, между икономически и социални тенденции и очаквания на 

обществото за степента на гарантиране на неговата сигурност са част от 

причините, които правят прогнозирането и планирането в дългосрочен план, 

изключително трудно. Така например практически е невъзможно да се направи 

дългосрочна прогноза за продължителността и мащабите на войната в Украйна, 

както и приоритетноста и спрямо други заплахи за сигурността.  

Актуалността на изследвания проблем се определя от обезпечаване на 

сигурността, отбраната и териториалната цялост на държавата, така също и 

необходимостта от прилагането на нови подходи в тяхната работа и планиране на 

дейността им. Необходимо направление за повишаване на потенциала на 

структурите е подобряване на прилагането на всеобхватния подход при вземане 

на правилни политико-военни решения, както на стратегическо, така и на 

оперативно ниво на управление.  

Докторантът майор инж. Станимир Стоянов Станчев е ориентирал 

своите интереси към актуална и сложна изследване област. В този контекст 

разработването на обективен анализ, разкриващ насоките за усъвършенстване на 

процеса за планиране на операции на оперативно ниво, определя избраната тема 

на изследването за тема имаща съществено значение за военната теория и 

практика. От тази гледна точка предоставеният ми дисертационен труд 

представлява един много добър опит, както за задълбочен теоретичен анализ на 

проблемите в тази област, така и за предлагане на практически стъпки за тяхното 

разрешаване, с което се констатира съответствие на темата на дисертационният 

труд с основното съдържание на разработката. 
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В научния труд обектът, предметът и целта на дисертационното 

изследване са формулирани сполучливо. 

Докторантът правилно е подбрал методиката на изследване при 

разработването на дисертационния си труд, опирайки се главно на общонаучните 

методи на изследване: литературен обзор; системен подход; сравнение, анализ и 

синтез. 

Съдържанието на изследването е оформено в логически свързани увод, 

три глави, изводи към всяка глава, общи изводи, заключение, научни и научно-

приложни резултати от дисертационния труд, списък на използваната 

литература, списък на използваните съкращения и списък на приложенията. 

Авторът си е поставил три научноизследователски задачи, с решаването 

на които е постигнал изясняване на разглежданите проблеми и основната цел на 

дисертацията. Преследвайки поставената цел, всяка от главите отговаря на 

съдържанието на разглежданата проблематика и очертава основните проблеми 

стоящи за решаване в дисертацията. 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд. 

Направения научен преглед на дисертационния труд и приложението 

към него извежда следните изводи: 

- дисертационния труд е оформен като завършено самостоятелно научно 

изследване; 

- налице е пълно съответствие на темата на дисертацията с поставената 

научна цел; 

- основният текст на дисертационният труд обхваща 181 печатни 

страници, които са достатъчен обем за такъв вид изследване. Всяка глава 

завършва с изводи, които спомагат за формирането на получените научни и 

научно-приложни приноси. Авторът е използвал 68 литературни източници, 24 

диаграми, 2 приложения и успешно е обобщил резултатите от своята 
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научноизследователската работа в целесъобразни изводи и предложения. 

Декларираните от докторанта научни и научно-приложни резултати са 

лични дело на майор инж. Станимир Стоянов Станчев. Те могат да се обобщят 

като обогатяване и доразвиване на съществуващите знания и понятийният 

апарат, доказване на нови факти, твърдения и предложения за приложение на 

резултатите в практиката. Предложения дисертационен труд показва, че авторът 

е постигнал очакваните резултати и приноси както в научен, така и научно 

приложен аспект.  

В резултат на разработването на дисертационния труд, като 

изследователски приноси на докторанта приемам посочените в автореферата: 

Научни приноси: 

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

процеса на планиране на операции на оперативно ниво, което е обвързано с 

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.  

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. 
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По тематиката на дисертационния труд докторантът е представил три 

публикации. Същите кореспондират с темата на дисертацията, като разширяват 

изследванията в разглежданата област и разкриват задълбочени познания. 

Авторефератът е разработен съгласно изискванията на 

регламентиращите документи, отразява съдържанието на дисертацията и дава 

пълна представа за решените научни задачи и постиженията на автора, научната 

стойност и практическата приложимост на постигнатите приноси. 

3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

В процеса на подготовката на становището не са получени неанонимни и 

мотивирани писмени сигнали за установено плагиатство в дисертационния труд. 

Използваните научни публикации се цитират библиографски правилно и 

добросъвестно. 

4. Критични бележки. 

В дисертационния труд са допуснати и известни слабости в оформянето 

на дисертационния труд и автореферата към него - неизчистен стил на изложение 

и редакционни грешки. Посочените критични бележки не се отразяват 

съществено върху значимостта на научните резултати в дисертационния труд. 

5. Заключение. 

Предложеният дисертационен труд на тема „Насоки за усъвършенстване 

на процеса за планиране на операции на оперативно ниво“ с автор майор инж. 

Станимир Стоянов Станчев е задълбочено и самостоятелно научно изследване с 

научни и научно-приложни резултати, които спомагат за решаване на редица 

проблеми, свързани с подобряването на системата за управление на кризи в 

Република България и конкретно на процеса за планиране на операции на 

оперативно ниво. Разработен е в съответствие с нормите на Закона за развитите 

на академичния състав в Република България и Правилника за неговото 

прилагане и отговаря на изискванията за получаване образователната и научна 

степен „доктор“. 
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6. Оценка на дисертационния труд. 

Като отчитам постигнатите в дисертационния труд резултати в 

качеството си на член на научното жури давам положителна оценка на 

дисертационния труд на тема „Насоки за усъвършенстване на процеса за 

планиране на операции на оперативно ниво“ и подкрепям придобиването на 

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

Станчев в област на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана“, 

професионално направление: 9.2. „Военно дело” по докторска програма 

„Организация и управление на въоръжените сили”. 

 

20. 10. 2022 г.                  Член на научното жури: 

полк. доц. д-р инж.                       Станчо Станчев 
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1. Relevance and significance of the developed scientific problem. 

The development of the armed forces of the Republic of Bulgaria takes place 

in an environment with a high degree of uncertainty, caused by the complex nature of 

changes in risks and threats to the country and the region. The high degree of 

uncertainty, uncertainty is everywhere - the conditions in which the armed forces must 

perform their tasks are changing due to the introduction of new weapons systems, new 

technologies, operational concepts, etc. Even more important for uncertainty is the 

appearance of new threats and, respectively, new tasks of the armed forces. 

The complex nature of the interactions in the security environment between 

the processes in the security system, between economic and social trends and society's 

expectations about the degree of guaranteeing its security are part of the reasons that 

make long-term forecasting extremely difficult. For example, it is practically 

impossible to make a long-term forecast about the duration and scale of the war in 

Ukraine, as well as its priority in relation to other security threats. 

The relevance of the researched problem is determined by ensuring the 

security, defense and territorial integrity of the state, as well as the need to apply new 

approaches in their work and planning their activities. A necessary direction to increase 

the potential of the structures is to improve the implementation of the comprehensive 

approach in making correct political-military decisions, both at the strategic and 

operational levels of management. 

The PhD student Major Eng. Stanimir Stoyanov Stanchev has focused his 

interests on an up-to-date and difficult to identify and research field. In this context, the 

development of an objective analysis revealing the directions for improving the process 

of planning operations at the operational level defines the chosen research topic as a 

topic of significant importance for military theory and practice. From this point of 

view, the dissertation provided to me represents a very good attempt, both for a 

thorough theoretical analysis of the problems in this area, and for offering practical 

steps for their resolution, which establishes the correspondence of the topic of the 
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dissertation with the main content of the development. 

In the scientific work, the object, the subject and the purpose of the 

dissertation research are formulated successfully. 

The doctoral student correctly chose the research methodology when 

developing his dissertation work, relying mainly on general scientific research 

methods: literature review; system approach; comparison, analysis and synthesis. 

The content of the study is structured in a logically connected introduction, 

three chapters, conclusions to each chapter, general conclusions, conclusion, scientific 

and scientific-applied results of the dissertation work, list of used literature, list of used 

abbreviations and list of appendices. 

The author has set himself three scientific research tasks, by solving which he 

has largely achieved clarification of the considered problems and the main goal of the 

dissertation. Pursuing the set goal, each of the chapters responds to the content of the 

issues under consideration and outlines the main problems to be solved in the 

dissertation. 

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

dissertation. 

The scientific review of the dissertation work and its appendix leads to the 

following conclusions: 

- the dissertation work is designed as a completed independent scientific 

study; 

- there is full compliance of the subject of the dissertation with the set 

scientific goal; 

- the main text of the dissertation covers 181 printed pages, which is a 

sufficient volume for this type of research. Each chapter ends with conclusions that 

help shape the received scientific and scientific-applied contributions. The author has 

used 68 literary sources, 2 tables, 24 diagrams, 2 appendices and has successfully 

summarized the results of his research work in appropriate conclusions and proposals. 
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The scientific and scientific-applied results declared by the doctoral student 

are the personal work of Major Eng. Stanimir Stoyanov Stanchev. They can be 

summarized as enrichment and further development of existing knowledge and the 

conceptual apparatus, proof of new facts, statements and proposals for applying the 

results in practice. The proposed dissertation shows that the author has achieved the 

expected results and contributions in both scientific and scientifically applied aspects. 

As a result of the development of the dissertation work, I accept the following 

as research contributions of the doctoral student: 

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. 

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 Planning Group has been developed 

operations, which supports the 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. 

The doctoral student presented three publications on the subject of the 

dissertation. They correspond to the topic of the dissertation, expanding research in the 
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field under consideration and revealing in-depth knowledge. 

The author's abstract is developed according to the requirements of the 

regulatory documents, reflects the content of the dissertation and provides a complete 

picture of the solved scientific tasks and the author's achievements, the scientific value 

and practical applicability of the contributions achieved. 

3. Opinion on the presence or absence of plagiarism. 

In the process of preparing the opinion, no non-anonymous and motivated 

written reports of established plagiarism in the dissertation were received. The used 

scientific publications are cited bibliographically correctly and in good faith. 

4. Critical remarks. 

Certain weaknesses in the design of the dissertation work and the auto-

reference to it were also admitted in the dissertation work - unclear presentation style 

and editorial errors. The indicated critical remarks do not significantly affect the 

significance of the scientific results in the dissertation work. 

5. Conclusion. 

The proposed dissertation work on the topic "Guidelines for improving the 

process for planning operations at the operational level" with author Major Eng. 

Stanimir Stoyanov Stanchev is a thorough and independent scientific study with 

scientific and scientific-applied results that help to solve a number of problems related 

to with the improvement of the crisis management system in the Republic of Bulgaria 

and specifically of the process for planning operations at the operational level. It was 

developed in accordance with the norms of the Law on the Development of the 

Academic Staff in the Republic of Bulgaria and the Rules for its Implementation and 

meets the requirements for obtaining the educational and scientific degree "Doctor". 

6. Evaluation of the dissertation. 

Taking into account the results achieved in the dissertation work, in my 

capacity as a member of the scientific jury, I give a positive assessment of the 

dissertation work on the topic "Guidelines for improving the process for planning 
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operations at the operational level" and support the acquisition of the educational and 

scientific degree "Doctor" by major Engineer Stanimir Stoyanov Stanchev in the field 

of higher education: 9. "Security and Defense", professional field: 9.2. "Military 

Affairs" in the doctoral program "Organization and Management of the Armed Forces". 

I declare my vote in favor. 

 

10/20/2022                     Member of the scientific jury: 

col. assoc. prof.                       Stancho Stanchev, PhD 

 

 


