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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем

Процесите на променливост, несигурност, сложност и неяснота на

развитието на света, съчетани с националната и регионалната политическа

нестабилност имат пряко въздействие върху националната и международната

сигурност. Един от факторите обуславящ състоянието на постоянната

динамична нестабилност на съвременната среда за сигурност е нарастващият 

брой на възникващи кризи и конфликти. 

Спецификите в средата за сигурност и промяната на характера, 

интензивността и обхвата на кризите и въоръжените конфликти изискват 

използването на военен източник на сила с цел адекватно провеждане на 

операции в отговор на кризи. 

В този смисъл актуалността на изследването е обусловена от 

съществуващите предизвикателства пред академичната общност, свързани с 

разработване на научно обосновани решения, повишаващи ефективността на 

процеса за взимане на решение при планиране на операции и 

усъвършенстването на процедурно-процесоалната организация за управление 

на формированията. 

От друга страна промяната на характера, интензивността и обхвата на 

кризите и въоръжените конфликти, промениха изискванията към структурата 

и организацията на формированията за участие в такива операции. 

Промяната кореспондира с необходимостта от създаване на механизъм за 

взаимодеиствие и управление за постигане на прецизно и бързо взимане на 

решение в сложна и динамична среда. 

В този контекст дефинираният в разработката научен проблем е с 

безусловна актуалност и е особено значим към настоящия момент, предвид 

предлагането на ново мислене и нови модели механизми, за 

усъвършенстване на цялостния процес по организацията на планиране на 

операции. 

Авторът сполучливо защитава тезата, че това може да бъде постигнато, 

2 



чрез усъвършенстване на прилагания всеобхватен подход за планиране на 

операции, оптимизиращ синхронизирането и координирането на екипната 

работа в оперативен национален и многонационален щаб, осигуряващ

постигане на прецизно и бързо взимане на решение. В тази връзка 

докторантът удачно се съсредоточава върху изследване на процесът на 

вземане на решение на оперативно ниво в многонационална среда - НА ТО, и 

неговото въздействие на националните структури. 

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. 

В предоставения научен 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 общо

научните методи на изследване: литературен обзор; исторически анализ; 

системен подход; анализ и синтез; сравнение; моделиране и метода на 

експертните оценки. 

Съдържанието на изследването е оформено в логически свързани увод, 

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

приноси, списък на използваната литература. 

В увода, наред с обосновката на актуалността на разработвания научен 

проблем са формулирани целта, научноизследователските задачи на 

разработката, обекта и предмета на изследването. Авторът си е поставил 3 

научноизследователски задачи, с решаването на които в голяма степен е 

постигнал изясняване на разглежданите проблеми и основната цел на 

дисертацията. Преследвайки поставената цел, в трите глави са изследвани 

различни проблеми свързани със: 

- същността, съдържанието и ролята на всеобхватния подход в процеса
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на планиране на операции на оперативно ниво и разкриване приноса му за

повишаване на ефективността при подпомагане постигането на

стратегическите цели на операцията. 

- процесът на вземане на решение при подготовка и провеждане на

операции в НАТО. 

- направленията за усъвършенстване на процеса на вземане на решение

при прилагане на всеобхватния подход за планиране на операции на 

оперативно ниво в НАТО. 

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: 

1. Материалът върху който се градят научно-приложните приноси на

дисертационния труд е оформен като завършено самостоятелно научно 

изследване в област на висшето образование 9. ,,Сигурност и отбрана", в 

професионално направление 9. ,,Военно дело". 

2. Налице е пълно съответствие на темата на дисертацията с

поставената научна цел а именно: изследване и анализиране на процесът на 

всеобхватно планиране на операции в НА ТО на оперативно ниво и 

предлагане на подходи за оптимизиране на същия, чрез усъвършенстване на 

процеса на вземане на решение, за подобряването на ефективността и 

взаимодействието при работата в съвместен, многонационален щаб. 

3. Посочената цел на дисертационния труд и произтичащите

научноизследователски задачи, съответстват на получените резултати, както и 

на формулираните изводи и препоръки. 

4. Дисертационният труд е обстойно разработен, в достатъчен обем, за

такъв вид изследване. Основният текст обхваща 180 печатни страници. Всяка 
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глава е обособен етап от решавания проблем и завършва с изводи, които 

спомагат за формирането на получените научни и научно-приложни приноеи. 

Връзката между главите е осигурена от стила на изложението и позволява да 

се добие цялостна представа за научното изследване. Авторът е използвал 82 

литературни източника, 2 таблици, 16 фигури, 20 - диаграми, 1 7 -

приложения и успешно е обобщил резултатите от своята научно

изследователската работа в целесъобразни изводи и предложения. 

Източниците, използвани при издигане на хипотези, са с безспорна 

научна стойност и са използвани творчески за нуждите на изследването, като 

са цитирани обективно в съдържанието на дисертационния труд. 

В настоящата дисертация научните резултати са правилно посочени и 

дефинирани от автора, като са представени оригинални научни и научно

приложни приноси: 

НАУЧНИ ПPill-IOCИ: 

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. 

НАУЧНО-ПРИЛОЖilli 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 по този начин 

допринася за повишаване на ефективността на операциите. 
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Приемам за достатъчни така получените научни и научно-приложни 

резултати и приноси в дисертационния труд и и ги определям като приносна 

част на дисертационния труд в научната област. 

По тематиката на дисертационния труд докторантът е представил 

четири публикации. Същите отразяват основни моменти от дисертационния 

труд и кореспондират с темата на дисертацията, като разширяват 

изследванията в разглежданата област и разкриват задълбочени познания. 

Авторефератът е разработен съгласно изискванията на 

регламентираните документи (ЗР АСРБ и ПП ЗР АСРБ), 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. Критични бележки и препоръки

Наред с положителното в дисертационния труд на Данко Фарозов има 

допуснати и известни слабости, от чисто технически, смислов и граматически 

характер. 

Като критична бележка бих посочил, че не напълно главите 

представени в дисертационния труд са равномерни като материал и като 

анализи. Така например глава трета, въпреки недвусмисления си принос за 

труда като цяло, видимо е по-малка от останалите две глави. 

Посочения критични бележки не се отразяват съществено върху 

значимостта на приносите в дисертационния труд, но с тяхното съобразяване 

дисертацията ще придобие още по категоричен характер на научна 

разработка. 

Препоръчвам на автора да продължи и разшири изследването на 

проблемите в сферата на управлението на процеса на вземане на решение при 

прилагане на всеобхватния подход за планиране на операции като една 

интердисциплинарна и актуална за сигурността област. 
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4. Заключение

Дисертационният труд показва, че кандидатът притежава задълбочени 

теоретични знания и способности за самостоятелни научни изследвания. 

Трудът е завършено научно-приложно изследване с получени и отразени в 

разработката резултати. Разработката е иновативно, завършено и лично дело 

на автора с безспорни научно-приложни приноси, съответстващи на 

критериите за придобиване на образователната и научна степен „доктор" по 

Закона за развитието на академичния състав в Република България и 

Правилника за неговото прилагане. 

5. Оценка на дисертационния труд

Гореописаните достойнства на дисертационния труд, определят 

притежаваните от докторанта задълбочени теоретични знания по научната 

специалност и способност за извършване на самостоятелни научни 

изследвания. В качеството си на член на научно жури давам своята 

положителна оценка на представеният ми за становище дисертационен труд 

на тема: ,,УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА 

РЕШЕНИЕ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ВСЕОБХВАТНИЯ ПОДХОД ЗА 

ПЛАНИРАНЕ НА ОПЕРАЦИИ", разработен от Данко Динев Фарозов и 

предлагам на научното жури да присъди на г-н Фарозов образователната и 

научна степен „доктор" в област на висшето образование 9. ,,Сигурност и 

отбрана", професионално направление 9.2. ,,Военно дело", по докторска 

о 
" програма: ,, рганизация и управление на въоръжените сили . 

Член на научн°'то ри: 19.06.2019 г. 

гр. Шумен Доц. д-р инж.
-Рl--=--

�-_Христо Христов 
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