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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

Съвременната среда за сигурност в световен мащаб се характеризира с 

изключителна сложност, динамичност и неопределеност. Локалните войни и 

военни конфликти в различни точки на света показват, че съществуващите 

противоречия между държавите на икономическа, етническа, религиозна, 

историческа и културна основа могат да се изострят и да прераснат в криза на 

междудържавните отношения или военен конфликт. Натрупаният опит от 

последните 10-15 години очертава тенденция, че при възникване на пряка и/или 

косвена заплаха за националната сигурност на дадена държава, то 

привличането на военен компонент е задължително. Това са резултатите от 

войната в Сирия, военния конфликт в Украйна, бежанската вълна в Турция, 

Гърция, България, Сърбия, Унгария, както и терористичните атаки във 

Франция, Белгия, Испания и други европейски страни. Многобройните 

терористични актове показват, че тероризмът като явление съществува и 

неговите форми на проявление непрекъснато се променят и усъвършенстват. 

Нанасяните материални загуби и получените човешки жертви за голямо 

съжаление се увеличават. Фактите за разширяване на географията на 

радикалния ислям в редица европейски страни и неговото разпространение 

сред младежи и учащи през последните няколко години са силно 

обезпокоителни. 

В този смисъл, вземането на решение от командира на военния 

компонент е съществен елемент на процеса на планиране на операциите в 

национален или международен формат. Той е важна част от тяхната подготовка 

и провеждане и ще се развива и допълва в зависимост от настъпващите 

изменения в съвременните предизвикателства пред средата за сигурност. 

Характерна черта на настоящия етап от развитието на обществото се 

явява бързото развитие и внедряване на информационните и комуникационните 

технологии в икономическия, политическия, духовен и социален живот. 

Десетките случаи или опити на нерегламентирано проникване в огромни бази 

от данни в банковата сфера, Пентагона, ЦРУ, Европол и други органи и 
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организации създава нови предизвикателства пред органите, призвани да 

гарантират националната сигурност, сигурността на личните данни на 

гражданите и тяхното имущество. 

Посочените по-горе причини показват, че темата на дисертационния труд 

е актуална и значима, а предложението за оптимизиране на процеса на вземане 

на решение при планиране на операции е навременно и целесъобразно. 

Съществуват определени научни разработки, които разглеждат отделни 

аспекти на процеса на вземане на решение от командира на многонационални 

съвместни сили (МСОС) и разработки за прилагане на всеобхватния подход при 

планиране на операциите. Например, във Военна академия такива са 

Оперативна задача 1133 „Настъпателна операция на многонационални 

съвместни оперативни сили“; Оперативна задача 1125 „Планиране на 

кампания“ с автор полк. доц. д-р Н. Урумов. В посочените разработки се 

създават условия обучаемите в ролята на основни длъжностни лица в Групата 

за оперативно планиране да задълбочат своите знания по процеса на 

оперативно планиране, да усъвършенстват уменията си за прилагане на техники 

и процедури за планиране на операция и кампания на многонационални 

оперативни съвместни сили, приети в НАТО и да се експериментират отделни 

въпроси от процеса на оперативно планиране в многонационален съвместен 

щаб. Завършен труд, който да изследва тези проблемни въпроси в тяхната 

широчина и дълбочина на мен не ми е известен. 

Темата на дисертационния труд напълно съответства на основното 

съдържание на разработката. Положително е това, че са посочени основните 

елементи на процеса на вземане на решение, които до голяма степен са 

известни, но тяхното анализиране в настоящия научен труд дава възможност за 

извършване на обективен анализ на вземането на решение, а направените 

изводи и препоръки имат практико-приложен характер. Авторът е използвал 

големия практически опит на офицери от Военна академия, Щаба на отбраната, 

Щаба на Съвместното командване на силите и Щабовете на видовете 

въоръжени сили, участвали на основни длъжности в многонационални щабове 
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при вземането на решение и на тази база е направил предложения за 

усъвършенстване на съществуващия модел за вземане на решение.  

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд. 

Дисертационния труд се състои от увод, три глави, заключение, 

информационни източници и приложения. Общият обем на труда е 235 

страници, като основния текст е в обем на 180 страници, 1 страница списък 

на приложенията и 49 страници приложения. Наименованието и номерацията 

на главите и параграфите съответстват на тези от съдържанието на 

дисертацията. 

В увода е направена обща характеристика на съществуващата среда за 

сигурност и са посочени основните предизвикателства на съвременния етап 

на развитие на обществото, като глобализация, дигитализация, ислямизация, 

както и организацията и провеждане на терористични актове. Обоснована е 

актуалността и значимостта на разглеждания проблем. Правилно са 

формулирани целта и научноизследователските задачи, обекта и предмета на 

изследването. Изброени са основните методи на изследване, които са 

използвани и са определени ограниченията при осъществяване на научното 

изследване. 

В глава първа „Всеобхватен подход при планиране на операциите в 

НАТО“ е извършен анализ на всеобхватния подход на основата на 

настъпилите изменения във възгледите на НАТО. Разкрити са основните 

оперативни фактори като елементи на всеобхватния подход и тяхната роля 

при изследване на условията на средата за сигурност. Изследван е процеса на 

планиране на операции и неговата връзка с процеса при управление на кризи. 

Разкрити са същността, съдържанието и нивата на планиране на операциите в 

НАТО, отчитайки специфичността на видовете планиране и използваните 

методи. Изследвани са същността, целта и изискванията към оперативното 

планиране и неговата връзка със стратегическото планиране, което в крайна 

сметка обосновава голямото значение на процеса на планиране на операции 

на оперативно ниво. Тук е решена първата научно-изследователска задача. 
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В глава втора „Процес на вземане на решение в НАТО“ е решена 

втората научноизследователска задача. Изследван е процеса на вземане на 

решение като е разкрита неговата същност, основните изисквания към 

процеса и какви връзки съществуват между различните нива на планиране. 

Извършен е анализ на процеса на вземане на решение на стратегическо и 

оперативно ниво и са дефинирани съществуващите предизвикателства на 

съвременния етап на развитие пред него. 

В глава трета „Насоки за усъвършенстване на процеса на вземане на 

решение в НАТО“ е извършен анализ на процеса на вземане на решение от 

командира на многонационални съвместни оперативни сили на базата на 

емпирично изследване на организацията на работата в съвместния щаб. В 

резултат на това е предложен модел за работа на групата за планиране на 

съвместни операции, формулирани са изискванията към предложения модел 

за работа при вземане на решение и е систематизиран вариант за работа на 

подгрупата за подпомагане на командира при вземане на решение в състава 

на Групата за планиране на съвместна операция (ГПСО). Извършено е 

описание на модела за работа на ГПСО и е предложен алгоритъм за нейната 

работа. След определяне на целта и предстоящите задачи е проведен научен 

експеримент, чийто резултати дават възможност за формулиране на 

конкретни препоръки. В глава трета е решена третата научно-

изследователска задача. По своята структура и съдържание дисертационния 

труд съответства на изискванията за разработване на научен труд. 

3. Характеристика на научните и научноприложните приноси в 

дисертационния труд. 

В резултат на проведеното научно изследване м-р Фаразов е постигнал 

определени научни и научноприложни приноси, които се изразяват преди 

всичко в обогатяване на съществуващите знания и разкриването на нови страни 

на процеса на планиране на операции в щаба на МСОС и в процеса на вземане 

на решение. 
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Докторантът е обогатил теорията за прилагане на всеобхватен подход в 

процеса на вземане на решение като е разкрил същността и основните 

характеристики на съвместните операции. Систематизирани са нов подход, 

нови техники и процедури в процеса на вземане на решение, които спомагат за 

неговото усъвършенстване. Доразвит е терминологичния апарат с понятия, 

определящи процеса на планиране на операции в отговор на кризи и процеса на 

вземане на решение. 

Научноприложен принос се явяват систематизирането на съществуващите 

предизвикателства пред командира и групата за планиране на съвместна 

операция при вземане на решение за провеждане на съвместна операция и са 

предложени направления за тяхното преодоляване. Предложен е Модел за 

работа на Групата за планиране на съвместни операции, който подпомага 

процеса за вземане на решение и повишава тяхната ефективност. 

До голяма степен съдържанието на дисертационния труд е формирано на 

базата на извършения анализ на голям брой документи, регламентиращи 

дейността на Групата за планиране на съвместни операции и операции в 

отговор при кризи. Получените резултати и направените изводи са достоверни 

и приемам посочените от докторанта научни и научноприложни приноси. 

5. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд. 

По своята същност получените резултати и приносите на дисертационния 

труд обогатяват съществуващите знания по планиране на операции и процеса 

на вземане на решение. Предложеният Модел за работа на Групата за 

планиране на съвместни операции може успешно да се прилага в дейността на 

щабовете и групата за планиране на съвместни операции, като има ясно изразен 

приложен характер. Считам, че постигнатите научни резултати и приноси на 

дисертационния труд са лично дело на автора. 

5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството. Брой, 

характер на публикациите. 
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Майор инж. Данко Фаразов има направени четири публикации по темата 

на дисертацията, които са: „Необходимост от всеобхватно планиране на 

военните операции в съвременни условия“; „Значението на оперативните 

фактори в процеса на планиране на операции“; „Водещата роля на командира в 

процеса на планиране на операции на оперативно ниво“ и „The comprehensive 

approach in the operational level decision-making process“ (Всеобхватен подход 

при процеса на вземане на решение на оперативно ниво). Всички публикации са 

пряко свързани с процеса на планиране на операции и процеса на вземане на 

решение, като се отчитат оперативните фактори в процеса на планиране на 

съвременния етап и дейността на командира в процеса на вземане на решение. 

Три от публикациите са изнесени на националната Научна конференция 

„Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната“ на Военна 

академия „Г. С. Раковски“ през 2016, 2017 и 2018 години. Четвъртата 

публикация е изнесена на Международната научна конференция 

„Отбранителни технологии“ - Шумен 2018. Прави впечатление, че четирите 

публикации са разработени и представени лично от докторанта. Няма статии и 

научни доклади в съавторство. На мен не ми е известно използване или 

цитиране на материалите от други автори и в други научни публикации. 

Направеният анализ на публикационната дейност показва, че авторът 

поставя открито въпросите, касаещи планирането на съвременните операции, 

работата на Групата за планиране на съвместни операции и процеса на вземане 

на решение на оперативно ниво, което доказва неговата увереност при воденето 

на дискусии по разглежданата проблематика. По-голямата част от 

публикациите са изнесени на национални научни форуми, но докторантът 

взема участие и на международни конференции. Всички посочени публикации 

по темата на дисертацията са направени лично от автора. 

6. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта.  

Майор инж. Фаразов е използвал 82 информационни източника, от тях 

32 са регламентиращи документи: – 7 бр. доктрини на български език; 20 бр. 

Доктрини за съвместни операции на английски език; 5 бр. бойни устави на 
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английски език и 34 бр. учебници, книги и статии. Голяма част (30 %) от 

използваните литературни източници са на английски език, има и няколко 

статии на руски език, което показва, че авторът умее да използва свободно 

чуждестранна литература и публикации на чужд език, да ги анализира и 

творчески да оценява литературния материал. Авторът има добри познания за 

състоянието на проблема. Изложените факти и постановки са достоверни, а 

направените изводи са логични и последователни.  

7. Оценка за автореферата. Съответствие на автореферата на 

изискванията. Правилно ли са отразени основните положения и научните 

приноси на дисертационния труд. 

Разработеният автореферат като структура и съдържание напълно 

съответства на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и 

Правилника за развитие на академичния състав във ВА „Г. С. Раковски“. 

Правилно са отразени целта, научноизследователските задачи, предмета и 

обекта на изследването. Поставените ограничения са основателни. Разкрити са 

най-важните моменти от съдържанието на дисертационния труд, изводите към 

всяка глава и общите изводи. Посочените резултати и постигнатите научни и 

научноприложни приноси са отразени правилно и ги приемам напълно. 

8. Критични бележки. Критични оценки, критични бележки и 

препоръки. 

Бих отправил следните критични бележки, критични оценки и препоръки 

към докторанта: 

- Прилагането на всеобхватния подход при планиране на операции в 

НАТО не е нов подход и същият се прилага повече от 10 години в 

стратегическите и оперативните щабове на НАТО. В дисертационния труд не са 

посочени новите моменти в планирането на операциите, отчитайки съвременни 

предизвикателства, анализирани в глава първа на дисертацията. 

- Извършеният анализ на всеобхватния поход и разкриването на 

основните области за действие се извършва и у нас при обучението на 
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слушатели и специализанти във ВА под формата на организирането и 

провеждането на оперативни задачи и щабни тренировки, но този опит не е 

посочен. 

- Предложеният модел за работа на Групата за планиране на съвместни 

операции в по-голямата си част е известен и се прилага в работата на щабове на 

многонационални съвместни оперативни сили при провеждането на военни 

игри и щабни тренировки. Целесъобразно е да се посочат какви са разликите 

или особеностите (ако има такива) и какво ги поражда. 

- В глава трета е описан реда за провеждане на емпиричното изследване, 

включително и зададените въпроси, които са описани подробно. Целесъобразно 

е въпросите да бъдат представени под формата на приложение, а в 

съдържанието на главата да се извърши анализ на получените резултати, да се 

онагледят подходящо с таблици и графики и да се формулират изводи и 

предложения. 

- В автореферата към дисертацията като съдържание на глава първа е 

посочено, че тя решава първата научноизследователска задача в 4 параграфа, 

което е крайно недостатъчно, защото не разкрива същността и особеностите на 

новата среда за сигурност и произтичащите от това нови предизвикателства. 

- Използването на цитати, схеми, таблици и данни, предварително 

известни от други информационни източници изисква същите да бъдат 

посочени в списъка на литературните източници и в текста на дисертацията. 

Като препоръки към докторанта бих посочил следното: 

- да участва в научни форуми и извън Военна академия „Г. С. Раковски“, 

което ще повиши авторитета на факултет „Национална сигурност и отбрана“ и 

институцията Военна академия; 

- да публикува получените резултати от проведени научни изследвания в 

научни списания в страната и в чужбина, което ще издига престижа на военната 

експертиза и Военна академия. 

Посочените критични бележки, оценки и препоръки не намаляват 

качеството на разработеният дисертационен труд. 
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9. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът смята, 

че следва да вземе отношение. 

Познавам докторанта лично още като курсант от специализация „Полева 

артилерия“, но след това не съм служил с него и нямам информация за неговото 

служебно и научно развитие. Натрупаните ми лични впечатления са на базата 

на предоставените материали за рецензия, като дисертационен труд, 

автореферат към него, публикации по темата и изготвената служебна справка 

от научния ръководител на докторанта за изпълнението на индивидуалния 

учебен план през време на обучението. Считам, че докторантът е изграден 

научен работник, който може да прави задълбочен и обективен анализ на 

представени събития и факти или да предложи обосновани изводи в резултат на 

проведено научно изследване по зададена тема. Възможностите на докторанта 

да обработва източници на чужд език и да дискутира по проблемни въпроси го 

правят желан събеседник и участник в национални и международни научни 

форуми. 

10. Заключение. 

Разработеният дисертационен труд представлява един цялостен и 

завършен научен труд. Авторът напълно съответства на изискванията на Закона 

за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за 

развитие на академичния състав на ВА „Г. С. Раковски“ за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор“.  

11. Оценка на дисертационния труд. 

На базата на посоченото по-горе в настоящата рецензия давам 

положителна оценка на представения за рецензия дисертационен труд и 

препоръчвам на Уважаемите членове на научното жури да присъдят на 

докторанта м-р Данко Динев Фаразов образователна и научна степен „доктор“. 

 

Дата: 18.06.2019 г.   Рецензент: 

полк. проф. д-р  Сашо Евлогиев 


