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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

Всеобхватния подход по своята същност може да се приеме като 

методология за анализ на сложни ситуации. Чрез неговото прилагане при 

вземане на решение за провеждане на конкретна операция е възможно 

достигането по най-бърз начин до желаното крайно състояние.  

Актуалността на темата се определя от съвременните тенденции в 

развитието на изискуемите способности на Въоръжените сили за адекватна, 

прецизна и своевременна реакция на разнородни и неочаквани заплахи, 

водещи до въвеждане на придобития опит от участие в мисии и учения в 

структурите на НАТО и на ЕС за разширяване на експертизата на военните и 

гражданските експерти в сферата на сигурността и отбраната в процеса на 

вземане на решение и планиране на операциите. 

Дисертацията е разработена в общ обем от 235 (двеста тридесет и пет) 

страници, от които основен текст от 180 (сто и осемдесет) страници с увод, 

три глави със съответните изводи, общи изводи и заключение, списък на 

използваната литература от 82 източника и 17 приложения. 

За обобщаване на информацията са използвани 2 таблици, а за 

онагледяването й са създадени 16 фигури и 20 диаграми. 

Темата на дисертационния труд, разработен от майор Данко Динев 

Фаразов е в съответствие с основното съдържание на разработката, като 

задачите на научното изследване са правилно формулирани и позволяват 

постигането на желаните научни резултати. 

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

Декларираните от докторанта научни и научноприложни приноси са 

лични дело на майор Данко Динев Фаразов. Те могат да се обобщят като 

обогатяване и доразвитие на съществуващите знания, доказване на нови 

факти и твърдения и предложения за приложение на резултатите в 

практиката. Предложения дисертационен труд показва, че авторът е 

постигнал очакваните резултати и приноси както в научно приложен аспект, 
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така и в приложен. 

Потвърждавам изброените в автореферата приноси, а именно: 

- обогатена е теорията, касаеща същността и основните характеристики 

на съвместните операции и възможностите за прилагане на всеобхватен 

подход в процеса на взимане на решение. 

- систематизирани са нови подходи, техники и процедури за 

усъвършенстване на процеса на планиране фокусиран върху процеса за 

взимане на решение, като е доказана тяхната приложимост и ефективност. 

- доразвито и обогатено е разбирането на терминологичния апарат в 

областта на планирането на операции в отговор на кризи и процеса на 

вземане на решение при прилагане на всеобхватния подход. 

- дефинирани са предизвикателства пред процеса на взимане на 

решение при провеждане на съвместни операции и са предложени 

направления за тяхното преодоляване. 

- разработен е модел за работа на Групата за планиране на съвместни 

операции, който подпомага процеса за взимане на решение и по този начин 

допринася за повишаване на ефективността на операциите. 

Резултатите от дисертационния труд имат практическо и научно 

приложение и са една добра теоретична основа за по-нататъшни задълбочени 

научни изследвания в тази област. 

Приемам автореферата към дисертационния труд за достоверен и 

представящ достатъчно точно съдържанието на работата. 
По тематиката на дисертационния труд докторантът е представил четири 

авторски публикации. Същите, пряко кореспондират с темата на дисертацията 

и са изнесени на научни конференции на Военна академия „Г.С. Раковски”. 

Публикациите са достатъчни за популяризиране на изследването. 

3. Критични бележки. 

Като недостатък на дисертационния труд могат да се посочат редица 

неточности, редакционни и правописни грешки. В текстово отношение на 

места е допусната многословност, което не води до повишаване на 
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убедителността на изказа. 

Посочените критични бележки не се отразяват съществено върху 

значимостта на научните резултати в дисертационния труд. 

4. Заключение. 

Предложеният дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на 

процеса на вземане на решение при прилагане на всеобхватния подход за 

планиране на операции“ с автор майор Данко Динев Фаразов е задълбочено и 

самостоятелно научно изследване с научно-приложни и приложни резултати, 

които спомагат за решаване на редица проблеми, свързани с планирането и 

вземането на решение в отговор на кризи. 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“. 

5. 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 „Усъвършенстване на процеса на вземане на 

решение при прилагане на всеобхватния подход за планиране на операции“ и 

подкрепям придобиването на образователна и научна степен „доктор“ от 

майор Данко Динев Фаразов в област на висшето образование: 9. „Сигурност 

и отбрана“, професионално направление: 9.2. „Военно дело” по докторска 

програма „Организация и управление на въоръжените сили”. 
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