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Р Е Ц Е Н З И Я 
 

от полк. професор д.н. Димитър Илиев Недялков 

от катедра ВВС и ПВО към Военна академия „Г.С. Раковски“ 

 

на дисертационния труд на МАЙОР ДАНКО ДИНЕВ ФАРАЗОВ, на тема 

„УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА 

РЕШЕНИЕ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ВСЕОБХВАТНИЯ ПОДХОД ЗА 

ПЛАНИРАНЕ НА ОПЕРАЦИИ“, представен за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор”, област на висшето образование 

9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.2. „Военно дело“, 

докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“. 

Научен ръководител: полк доц. д-р Стоян Георгиев Стойчев 

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

Актуалността на темата се определя от важността и 
необходимостта за вземане на адекватни решения в съвременни условия е 
свързано със задълбоченото познаване на оперативната среда. 
Оперативната среда е съчетанието на условия, обстоятелства и 
въздействия, влияещи върху прилагането на способностите на 
въоръжените сили и решенията на командирите. Съвременните кризи се 
характеризират със сложни взаимозависимости. Често конфликтите 
произтичат от комбинация от исторически, политически, военни, 
социални, културни, икономически и други проблеми. Тези проблеми 
обикновено са взаимно зависими и следователно, решенията необходими 
за уреждането им могат да са многовариантни. В съвременни условия се 
възприема, че съществуват няколко основни фактора и системи, които 
формират оперативната среда: политически, военен, икономически, 
социален, инфраструктурен и информационен. 
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Друга съществена характеристика на съвременната оперативна 

среда е, че наред с опонентите в рамките на оперативна среда ще бъдат 

представени и множество други субекти. Всеки от тези субекти преследва 

собствени интереси и в изпълнение на своите цели предприема действия в 

рамките на разполагаемите ресурси. В немалко случаи наличието на такива 

субекти предоставя възможности за обединяване на усилията с част от тях. 

В други случаи действията на отделни субекти в зоната на операциите 

могат да имат неблагоприятно влияние върху собствените операции, да 

затрудняват или възпрепятстват соствените действия. Ето защо при 

формулиране на визията и намерението за провеждане, както и при 

провеждане на дадена военна операция е необходимо наред с отчитане на 

целите и способностите на опонентите да бъдат взети предвид и целите и 

способностите на всички субекти (неутрални и приятелски настроени) 

представени в рамките на оперативната среда. 

Отчитайки тези съвременни характеристики на оперативната среда 

на срещата на НАТО в Букурещ през 2008 г. държавните глави на страните 

членки взеха решение да бъдат развити инструменти, които да осигурят 

приноса на Съюза към всеобхватния подход за разрешаване на кризи и 

конфликти. В основата на всеобхватния подход стои схващането, че на 

настоящия етап от човешкото развитие не съществува инструмент за 

въздействие (в това и число и военен), който да е в състояние 

самостоятелно да реши дадена кризисна ситуация. Ето защо за 

разрешаването на определена криза ще е необходимо едновременно и 

съгласувано провеждане на военни и невоенни действия. Това от своя 

страна изисква развитието и въвеждане на процедури за управление на 

кризи и вземане на решения, позволяващи интегрирането на военни и 

невоенни ресурси и усилия за постигане на трайно разрешаване на 

проблемите довели до възникване на дадена криза. 
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Ето защо може да се каже, че актуалността на темата за 

усъвършенстване на процеса на вземане на решение при прилагане на 

всеобхватния подход за планиране на операции не подлежи на съмнение и 

е продиктувана от необходимостта да се отговори на предизвикателствата, 

които се пораждат от динамиката на развитие на съвременната оперативна 

среда, како и от налгащите се от този факт промените в схващанията за 

използване на Въоръжените сили. 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд. 

Съдържанието на дисертацията съответства на изискванията за 

разработване на подобен род трудове. Дисертацията е разработена в общ 

обем от 235 страници, от които текстуална  част от 180 страници с увод, 

три глави и заключение; списък на използваните съкращения; списък на 

използваната литература от 4 страници с 82 източника, от които 35 на 

кирилица и 47 на латиница, и 49 страници приложения. 

За обобщаване на информацията за основните резултати са 

използвани 16 фигури, 20 диаграми и 2 таблици. 

Анализирайки дисертационния труд мога да подчертая, че майор 

инженер Данко Динев Фаразов познава задълбочено съществуващата 

теория и практика по въпросите на провеждането на комплексни операции 

чрез прилагане на всеобхватен подход за разрешаване на кризи и в 

частност на вземането на решения за използване на военния инструмент 

при провеждане на такива операции. Той е извършил задълбочен анализ на 

процесите на планиране на военни операции и вземане на решение за 

използване на въоръжени сили в НАТО, като е формулирал 

съществуващите в момента проблеми и е набелязал някои основни насоки 

за подобряване и усъвършенстване на тези процеси. 
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В първа глава, авторът сполучливо прави анализ на всеобхватния 

подход, като прави преглед на развитието на схващанията на НАТО за 

прилагане на всеобхватен подход при разрешаване на кризи. На следващо 

място той е изследвал процеса на планиране на операции на оперативно 

ниво, като разкрива връзката му с процеса на управление при кризи. Това 

позволява на майор инж. Данко Фаразов аргументирано да представи 

значението на този процес при провеждане на военни операции като част 

от синхронизираните и координирани усилия на международната общност 

за разрешаване на кризи. По този начин той е решил първата научно-

изследователска задача. 

Във втора глава авторът е решил втората научно-изследователска 

задача – да се изследва и анализира процесът на вземане на решение при 

подготовка и провеждане на операции в НАТО, като при това се разкрият 

предизвикателствата пред процеса на вземане на решение при планиране 

на операция на оперативно ниво.  

Майор инж. Данко Фаразов изследва процеса на вземане на 

решение, като анализира неговата същност и съдържание на политическо, 

военно-статегическо и оперативно ниво. Това му позволява да разкрие 

основните предизвикателства при вземане на решения, като ги 

класифицира в три групи – структурни, оперативни и концептуални и 

доктринални. Той аргументирано прави извода, че основните 

предизвикателства в процеса на планиране на операции в НАТО са 

свързани със създаването на необходимите взаимовръзки в организацията 

и управлението на процеса на планиране, отчитането и анализирането на 

голям брой фактори и неизвестни. 

В трета глава на дисертационния труд по същество е решена 

третата научно-изследователска задача.  
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Авторът е предствил резултатите от проведено емпирично 

изследване, което му позволява да направи извода, че ефективното 

провеждане на операции в отговор на кризи с използване на военни и 

невоенни способности изисква въвеждане на нов механизъм за 

организация на работата и управление на процесите, чрез прилагане на 

нови техники, механизми и процедури за планиране на съвместни 

операции, които стоят в основата на предложеният в настоящия труд 

Модел за работа на Групата за планиране на съвместни операции. 

Категорично може да се твърди, че представеният в 

дисертационния труд Модел за работа на групата за планиране на 

съвместни операции допринася усъвършенстването на работата на Групата 

за планиране чрез прилагане на следните техники: въвеждане на матрични 

таблици за определяне на домейна с най-голяма тежест; определяне на 

броя на участниците в конфликта и техните характеристики; определяне на 

външните въздействия и интереси; определяне на отношеията между 

участниците; определяне на водещ участник; съставяне на стратегия на 

водещия участник; изготвяне на дългосрочен анализ за развитие на 

кризата. 

Също така в тази глава са представени и резултатите от проведен 

експеримент, които недвусмислено доказват, че прилагането на 

предложения модел значително подобрява качеството на планиране, 

съкращава времето за работа и формализира редица процеси, като не 

допуска неглежирането, пропускането и неправилното отчитане и 

анализане на детайлите в планирането. 

3. Характеристика на научните и научно-приложните приноси 

в дисертационния труд. Достоверност на материала. 

В дисертационния труд на майор Данко Фаразов са постигнати 

определени научни, научно-приложни и приложни приноси. 
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Научни приноси: 

1. Обогатена е теорията, касаеща същността и основните 
характеристики на съвместните операции и възможностите за 
прилагане на всеобхватен подход в процеса на взимане на решение. 

2. 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. 

3. 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. 

Научноприложни приноси:  

1. Дефинирани са предизвикателства пред процеса на взимане на 
решение при провеждане на съвместни операции и са предложени 
направления за тяхното преодоляване. 

2. Разработен е Модел за работа на Групата за планиране на 
съвместни операции, който подпомага процеса за взимане на решение и 
допринася за повишаване на ефективността на операциите. 

4. Оценка на научните резултати и приносите на 

дисертационния труд. 

На базата на посочените приноси оценявам положително 

направените изследвания, анализи и последвалите заключения. Чрез 

разглеждане на различни важни и актуални казуси от поуките от 

практиката, докторанта МАЙОР ДАНКО ДИНЕВ ФАРАЗОВ прави 

конкретни изводи и предложения, които могат да бъдат окачествени като 

научни и научно-приложни. 

5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството. 

По тематиката на дисертационния труд докторанта е представил 4 

авторски публикации. Те са достатъчни за популяризиране на 
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изследването. Същите имат характер на научни доклади, от които три броя 

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

един на Международна научна конференция „Отбранителни технологии” 

на НВУ „Васил Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Шумен. Бих 

препоръчал да публикува свои научни доклади и научни съобщения и в 

периодични издания, включително чуждестранни. Нямам съвместни 

публикации с автора на дисертацията. 

6. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта 

В процеса на разработване на дисертационния труд автора е 

обработил и използвал 82 източника, от които 35 на кирилица и 47 на 

латиница. Посочените литературни източници, цитираните автори и 

регламентиращи документи са гаранция за задълбочени теоретични 

познания на докторанта по разглежданата тематика. 

Не ми е известно резултатите от изследването в дисертационния 

труд да са цитираните от други автори. 

7. Оценка за автореферата 

Автореферата е разработен съгласно изискванията и съдържа 

основните проблеми и пътищата за тяхното решение посочени в 

дисертационния труд. Той дава пълна представа за научната стойност 

и практическата приложимост на постигнатите приноси от 

дисертанта. 

8. Критични бележки.  

 Наред с положителното в дисертационния труд МАЙОР 

ДАНКО ДИНЕВ ФАРАЗОВ са допуснати и известни слабости: 

- Докторантът е допуснал в част от текстовете редакционни 

слабости и повторения, които е могъл да избегне при формулирането 

на крайни резултати от изследването; 
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- Част от изводите от отделните глави и общите изводи е 

необходимо да бъдат окрупнени и по-категорично да доказват 

решаването на научно-изследователските задачи за  постигането на 

целта и да отчитат реалните приноси на докторанта, които той и без 

това е постигнал. 

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 приложни резултати, 

доказващи способността на докторанта самостоятелно да разработва 

важни въпроси за теорията и практиката в процеса на планиране на 

съвместни операции в отговор на кризи и в частност в процеса на 

вземане на решение. 

9. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът 

счита, че следва да вземе отношение. 

Имам отлични лични впечатления от докторантката МАЙОР 

ДАНКО ДИНЕВ ФАРАЗОВ. Предложения дисертационен труд предполага 

личност с висока обща и професионална подготовка. 

Докторантът явно проявява подчертан интерес за 

научноизследователска дейност. Работи за повишаване на квалификацията 

си. Подчертан е стремежът непрекъснато да изучава новостите в 

палнирането и провеждането на военни операции в коалиционен и 

национален формат. 

10.  Заключение. 

 В заключение мога да изразя мнение, че представения за 

рецензиране дисертационен труд от МАЙОР ДАНКО ДИНЕВ ФАРАЗОВ, 

на тема „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА 

РЕШЕНИЕ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ВСЕОБХВАТНИЯ ПОДХОД ЗА 
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ПЛАНИРАНЕ НА ОПЕРАЦИИ“ и автореферата към него, въпреки 

отправените критични бележки, отговарят на изискванията на 

регламентиращите документи.  

Посочените приноси показват задълбочено изследване и постигнати 

достатъчни резултати, за придобиване на образователна и научна степен 

„Доктор“.  

11. Оценка на дисертационния труд. 

На основата на изложеното до тук, давам положителна оценка на 

дисертационния 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. 

Предлагам на научното жури да вземе решение на МАЙОР ДАНКО 

ДИНЕВ ФАРАЗОВ да му бъде присъдена образователна и научна степен 

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

професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, докторска 

програма „Организация и управление на въоръжените сили“. 

 

 

19. 06. 2019 г.                                          

гр. София     

Р Е Ц Е Н З Е Н Т: 

ПОЛК. ПРОФ. Д.Н.     ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ 


