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операции в НАТО“, „Операции в отговор на кризи“, „Всеобхватния подход в 
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1. Обща характеристика на научноизследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата 

В обявения конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”, участва 

единствено подполковник д-р инж. Данко Динев Фаразов. 

Представените за рецензиране по конкурса заглавия, наброяват 24 труда и 

са обособени както следва: монография - 1 бр. в обем от 244 стр, научни 

публикации (доклади) – 22 бр. в обем от 194 стр., научни публикации (статии) – 

1 бр. в обем от 14 стр. и 18 броя цитирания. Всички публикации са свързани с 

научната специалност и тематичната област на конкурса и като качество и обем 

съответстват на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България, на Правилника за неговото прилагане за заемане на 

академичната длъжност „доцент”, както и на Правилника за развитие на 

академичния състав на Военна академия. 

Справката за изпълнението на минималните национални изисквания по 

смисъла на чл. 2 б, ал.1 от ЗРАС РБ за заемане на академична длъжност „доцент” 

в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално 

направление 9.2. „Военно дело“ за подп. д-р инж. Данко Динев Фаразов показва 

470 точки, при необходими 400. 

Анализът на продукцията на кандидата сочи, че той умело успява да 

съчетае ролята на изследовател и педагог в процеса на създаването и 

популяризирането на знанието, по планирането на операциите свързани с 

участието на въоръжените ни сили във военни операции и операции в отговор на 

кризи. 

Главното, което характеризира кандидата според количеството и 

качеството на оценяваните трудове е фактът, че същият се изявява едновременно 

като изследовател в една твърде специфична област на военната теория и 

същевременно, като педагог успешно популяризиращ научните си изследвания. 

Безспорно доказателство за актуалност на изследванията на подп. д-р инж. 

Данко Динев Фаразов е последователността в тяхното развитие - без да се 

повтарят, те надграждат идеи в теоретичен и практически аспект и покриват 

определен тематичен периметър, съответстващ на направлението на конкурса. 
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2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

В хода на работата ми като член на научното жури не са постъпили 

сигнали, аргументирани по съответния законов ред в писмен вид за наличие на 

плагиатство в представените за рецензиране трудове на кандидата по конкурса. 

В рамките на моите компетенции и достъпните ми източници и аз като член на 

научното жури не съм установил плагиатство в трудовете на кандидата.  

3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата 

Личните ми наблюдения показват, че кандидата подп. д-р инж. Данко 

Динев Фаразов се отличава с висок професионален опит и практически 

способности, придобити в хода на неговото кариерно израстване.  

Свидетелство за професионалната му подготовка и компетентност да 

преподава по тематиката на обявения конкурс е творческата му биография, в 

която се откроява периода от придобиване през 2019 г. на образователна и 

научна степен „доктор” във ВА „Г. С. Раковски” до сега. 

Преподавателската му дейност се заключава във водене на възложени 

лекции и практически занятия в катедра „Съвместни операции и планиране“ на 

Военна академия „Г. С. Раковски” по учебните дисциплини: „Планиране на 

операции в НАТО”, „Операции в отговор на кризи”, „Основи на оперативното 

използване на въоръжените сили“, „Използване на въоръжените сили в мисии, 

съвместни операции и многонационални кампании“ и „Всеобхватния подход в 

управлението на кризи”. 

За последните четири учебни години подп. д-р инж. Данко Динев Фаразов 

има обща аудиторна натовареност – 1155 часа. 

4. Основни научни резултати и приноси 

Приносите на кандидата подп. д-р инж. Данко Динев Фаразов могат да се 

класифицират както следва: 

4.1. Научни и научно-приложни приноси в областта на всеобхватния 

подход в планирането на операции: 

– изведени са теоретични закономерности, свързани с основните 

изисквания относно организацията и способностите на силите за ефективното им 

използване (3.1., 7.8. и 7.11.); 
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– обогатена е теорията, отнасяща се към планирането, вземането на 

решение и взаимодействието с широк спектър от участници в рамките на 

многонационални операции (3.1., 7.12., 7.14. и 7.23.); 

– предложени са подходи за преодоляване на критичните моменти в 

процеса на синхронизиране и координиране на съвместните операции между 

различните нива и участието на невоенни участници (3.1., 7.12. и 7.17.); 

– изведени са отношенията при взаимодействие между работните органи и 

вземащите решения, което обосновава отговорностите и принципите на работа в 

щабовете в процеса на планиране (3.1., 7.14. и 7.21.); 

– систематизирани са основните механизми при вземане на решение на 

основата на изследваният опит в съвременните конфликти и методологията в 

нормативната база, което показва водещите императиви в този процес (3.1., 7.9. 

и 7.23.). 

4.2. Научни и научно-приложни приноси в областта на оперативното 

изкуство: 

– представени са тенденциите в развитието на оперативното изкуство в 

близкото бъдеще с техните положителни и отрицателни въздействия (3.1., 7.6. и 

7.7.); 

– систематизирани са факторите, определящи характеристиките, 

измеренията и спецификациите на съвременните конфликти формирани от 

комплексните регионални и глобални процеси (3.1., 7.5. и 7.16.); 

– анализирани са подходите за планиране и провеждане на операции и са 

изведени основните положителни аспекти при прилагането на по-широк спектър 

от източници на сила (3.1., 7.19. и 7.22.); 

– показана е възможността за използване на класическите военни методи и 

начини на действие от функционална гледна точка в съвременната среда, което 

позволява по-лесно и правилно да се разпределят ресурсите и усилията при 

постигане на целите в многонационалните операции (3.1., 7.10. и 7.18.); 

– формулирани са отношенията и влиянието между класическите средства 

и предимствата на новите технологии в съвременното оперативно изкуство на 

фона на актуалната оперативна среда (3.1., 7.1. и 7.18.). 
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4.3. Научни и научно-приложни приноси в областта на операциите в 

отговор на кризи: 

– изследвани са факторите, които определят условията характеризиращи 

спецификата на операциите в отговор на кризи и връзката с изискванията към 

способностите на силите (3.1., 7.2. и 7.15.); 

– анализирани и представени са факторите в съвременните кризи, които 

представляват критично важни аспекти в управлението на динамиката и 

посоката на ситуацията в контекста на кризата (3.1., 7.4., 7.9. и 7.20.); 

– представена е връзката и значението между националното участие на 

въоръжените сили в невоенни операции и в широкият спектър от операции в 

отговор на кризи, като начин за обучение и увеличаване на способностите (3.1., 

7.13. и 7.19.). 

Получените научни и научно-приложни резултати от изследванията на 

подп. д-р инж. Данко Динев Фаразов, разкриват и подчертават насочеността на 

трудовете му към спецификата на съвременните конфликти, породени от 

комплексни регионални и глобални процеси. Аргументирано може да бъде 

направена оценка, че посочените приноси, са лично постижение и представят 

кандидата, като приет и утвърден експерт по споменатата проблематика. 

5. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката 

Оценката ми за научните и научно-приложни приноси на кандидата подп. 

д-р инж. Данко Динев Фаразов е, че те обогатяват и разширяват знанията, като 

допълват и конкретизират различни аспекти по въпросите свързани със 

всеобхватния подход в планирането на операциите, на оперативното изкуство и 

на операциите в отговор на кризи. 

Посочените приноси са полезни, оригинални и значими от гледна точка на 

военната наука. В голяма степен те обогатяват и доразвиват отделни 

направления на военната ерудиция и могат да се използват за обучение на 

специалисти в областта на сигурността и отбраната. 

6. Критични бележки за представените трудове 

Критични бележки от предложените за рецензиране 

научноизследователски трудове, които да предизвикват дискусия по отношение 
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на методическото равнище, анализите и обобщенията нямам, но могат да бъдат 

направени някои референции по забелязани терминологични неточности, 

непълноти на публикациите и цитираната литература. 

Тези бележки по-скоро имат дискусионен характер и не променят 

позитивната ми оценка за трудовете на кандидата и могат да се приемат, като 

напътствия за бъдещата му работа. 

7. Заключение 

От изложеното за научната и педагогическата дейност на подп. д-р инж. 

Данко Динев Фаразов е видно, че той отговаря на изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България, Правилника за неговото 

прилагане и Правилника за развитие на академичния състав във Военна 

академия „Г. С. Раковски” и може да заеме длъжността „доцент“ в катедра 

„Съвместни операции и планиране“ на факултет „Национална сигурност и 

отбрана” във ВА „Г. С. Раковски”. 

8. Оценка на кандидата 

Оценката ми за научните трудове на подп. д-р инж. Данко Динев Фаразов, 

единствен участник в конкурса за академична длъжност „доцент“ в област на 

висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.2. 

„Военно дело“, докторска програма „Организация и управление на Въоръжените 

сили“ е положителна и препоръчвам на уважаемото Научно жури да предложи 

на Факултетния съвет на факултет „Национална сигурност и отбрана” на ВА 

„Г.С. Раковски” да бъде избран и да заеме академичната длъжност „доцент” в 

област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално 

направление 9.2. „Военно дело” по докторска програма „Организация и 

управление на Въоръжените сили” в катедра „Съвместни операции и планиране” 

на факултет „Национална сигурност и отбрана” във ВА „Г. С. Раковски”. 

 

02.03.2023 г.             Член на научното жури: 

 

гр. София          полк. доц. д-р инж. Станчо Станчев 

 

Free Hand
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RAKOVSKI NATIONAL DEFENCE COLLEGE 
 

Sofia, „ Evlogi and Hristo Georgievi “, Blvd., № 82 

E-mail: stanchev_sg@abv.bg 

 

O P I N I O N  
 

from Colonel Associate Professor Stancho Georgiev Stanchev PhD, 

academic position, scientific degree, first name, middle name and last name of the reviewer 

Artillery and Geodesy Department, Faculty „Artillery, Air Defense and 

Communication and Information Systems “ of National Military University  

“Vasil Levski”, Bulgaria 

place of employment of the reviewer 

 

of the scientific papers presented in the contest for the occupation of the academic 

position “Associate Professor” 

for a full-time academic position for a military officer in the Department of “Joint 

Operations and Planning” of the Faculty of “National Security and Defense” at the at 

the Rakovski National Defence College in the field of higher education 9. “Security 

and defense”, professional direction 9.2. “Military Affairs”, in the doctoral program 

Organization and Management of the Armed Forces in study disciplines: “Use of the 

Armed Forces in Missions, Joint Operations and Multinational Campaigns”, “Planning 

NATO Operations”, “Crisis Response Operations”, “The comprehensive approach in 

crisis management” and “Basics of the operational use of the armed forces”, 

announced by order of the Minister of Defense of the Republic of Bulgaria  

№ ОХ-1114/25.11.2022 and promulgated in the “State Gazette” № 99/13.12.2022 
 

of the candidate in the competition: 
 

Lieutenant Colonel Danko Dinev Farazov, Ph.D – chief assistant in the Joint 

Operations and Planning department of the Faculty National Security and Defense 

at the Rakovski National Defence College 

 

 

Sofia, 2023  

mailto:rnda@armf.bg
mailto:rnda@armf.bg
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1. General characteristics of the applicant's research and applied activities 

Only Lt. Col. Eng. Danko Dinev Farazov PhD participated in the announced 

competition for the academic position of "Associate Professor". 

The titles presented for review in the competition number 24 works and are 

divided as follows: monograph - 1 no. in a volume of 244 pages, scientific publications 

(reports) – 22 nos. in a volume of 194 pages, scientific publications (articles) – 1 pc. in 

a volume of 14 pages and 18 citations. All publications are related to the scientific 

specialty and the thematic area of the competition and in terms of quality and volume 

correspond to the requirements of the Law on the Development of the Academic Staff 

in the Republic of Bulgaria, the Regulations for its Application for Occupying the 

Academic Position "Associate Professor", as well as the Regulations for development 

of the academic staff of the Military Academy. 

The report on the fulfillment of the minimum national requirements within the 

meaning of Art. 2 b, para. 1 of ZRAS RB for the occupation of an academic position 

"associate professor" in the field of higher education 9. "Security and defense", 

professional direction 9.2. "Military case" for Lt. Col. Eng. Danko Dinev Farazov PhD 

shows 470 points, with 400 required. 

The analysis of the candidate's output indicates that he skillfully manages to 

combine the role of researcher and educator in the process of creating and popularizing 

knowledge, planning operations related to the participation of our armed forces in non-

military operations and operations in response to crises. 

The main thing that characterizes the candidate according to the quantity and 

quality of the evaluated works is the fact that he appears both as a researcher in a very 

specific field of military theory and at the same time as an educator successfully 

popularizing his scientific research. 

Undisputed evidence of the relevance of the research of Lt. Col. Eng. Danko 

Dinev Farazov PhD is the consistency in their development without repeating 

themselves, they build on ideas in a theoretical and practical aspect and cover a 

specific thematic perimeter corresponding to the direction of the competition. 

2. Opinion on the presence or absence of plagiarism 

In the course of my work as a member of the scientific jury, there have been no 
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signals, argued in accordance with the relevant legal order in writing, about the 

presence of plagiarism in the candidate's works submitted for review under the 

competition. Within my competences and available sources, I, as a member of the 

scientific jury, have not found plagiarism in the candidate's works. 

3. Assessment of the pedagogical preparation and activity of the 

candidate 

My personal observations show that the candidate Lt. Col. Eng. Danko Dinev 

Farazov PhD is distinguished by high professional experience and practical abilities, 

acquired in the course of his career growth. 

Evidence of his professional training and competence to teach on the subject of 

the announced competition is his creative biography, which highlights the period from 

the acquisition in 2019 of the educational and scientific degree "doctor" at the BA "G. 

S. Rakovski" until now. 

His teaching activity consists of leading assigned lectures and practical classes 

in the "Joint Operations and Planning" Department of the Military Academy "G. S. 

Rakovski" on the academic disciplines: "Planning of operations in NATO", 

"Operations in response to crises", "Fundamentals of the operational use of the armed 

forces", "Use of the armed forces in missions, joint operations and multinational 

campaigns" and " The Comprehensive Approach in Crisis Management”. 

For the last four academic years, deputy Dr. Eng. Danko Dinev Farazov has a 

total classroom workload of 1155 hours. 

4. Main scientific results and contributions 

The contributions of the candidate Lt. Col. Eng. Danko Dinev Farazov PhD can 

be classified as follows: 

4.1. Scientific and scientific-applied contributions in the field of comprehensive 

approach in operations planning: 

– theoretical regularities related to the basic requirements regarding the 

organization and capabilities of the forces for their effective use are derived (3.1., 7.8. 

and 7.11.); 

– the theory related to planning, decision-making and interaction with a wide 

range of participants within multinational operations is enriched (3.1., 7.12., 7.14. and 
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7.23.); 

– approaches are proposed to overcome critical moments in the process of 

synchronizing and coordinating joint operations between different levels and the 

participation of non-military participants (3.1., 7.12. and 7.17.); 

– the relations of interaction between the working bodies and the decision-

makers are shown, which substantiates the responsibilities and principles of work in 

the headquarters in the planning process (3.1., 7.14. and 7.21.); 

– the main decision-making mechanisms are systematized based on the 

researched experience in modern conflicts and the methodology in the normative 

framework, which shows the leading imperatives in this process (3.1., 7.9. and 7.23.). 

4.2. Scientific and scientific-applied contributions in the field of operative art: 

– trends in the development of operative art in the near future with their positive 

and negative impacts are presented (3.1., 7.6. and 7.7.); 

– the factors determining the characteristics, dimensions and specifications of 

modern conflicts formed by complex regional and global processes are systematized 

(3.1., 7.5. and 7.16.); 

– the approaches to planning and conducting operations are analyzed and the 

main positive aspects in the application of a wider range of power sources are brought 

out (3.1., 7.19. and 7.22.); 

– the possibility of using classical military methods and modes of action from a 

functional point of view in the modern environment is shown, which allows to more 

easily and correctly allocate resources and efforts in achieving the goals in 

multinational operations (3.1., 7.10. and 7.18 .); 

– the relationships and influence between classical means and the advantages of 

new technologies in modern operative art are formulated against the background of the 

current operative environment (3.1., 7.1. and 7.18.). 

4.3. Scientific and scientific-applied contributions in the field of crisis response 

operations: 

– the factors that determine the conditions characterizing the specificity of 

operations in response to crises and the relationship with the requirements to the 

capabilities of the forces have been studied (3.1., 7.2. and 7.15.); 
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– the factors in modern crises are analyzed and presented, which represent 

critically important aspects in the management of the dynamics and direction of the 

situation in the context of the crisis (3.1., 7.4., 7.9. and 7.20.); 

– the relationship and importance between the national participation of the 

armed forces in non-military operations and in the wide range of crisis response 

operations is presented, as a way of training and increasing capabilities (3.1., 7.13. and 

7.19.). 

The received scientific and scientific-applied results from the research of Lt. 

Col. Eng. Danko Dinev Farazov PhD, reveal and emphasize the focus of his works on 

the specifics of modern conflicts, caused by complex regional and global processes. 

Arguably, an assessment can be made that the specified contributions are a personal 

achievement and present the candidate as an accepted and established expert on the 

mentioned issue. 

5. Assessment of the significance of contributions to science and practice 

My assessment of the scientific and scientific-applied contributions of the 

candidate of Lt. Col. Eng. Danko Dinev Farazov PhD is that they enrich and expand 

knowledge by supplementing and concretizing various aspects of the issues related to 

the comprehensive approach in the planning of operations, operational art and 

operations in response to crises. 

The contributions indicated are useful, original and significant from the point of 

view of military science. To a large extent, they enrich and further develop separate 

areas of military erudition and can be used to train specialists in the field of security 

and defense. 

6. Critical remarks for the submitted works 

I do not have any critical comments on the research works proposed for review, 

which would provoke a discussion regarding the methodological level, analyzes and 

summaries, but some references can be made to noticed terminological inaccuracies, 

incompleteness of the publications and cited literature. 

These notes are rather of a discussion nature and do not change the positive 

assessment of the candidate's works and can be accepted as guidance for his future 

work. 
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7. Conclusion 

It is clear from what has been stated about the scientific and pedagogical 

activities of Lt. Col. Eng. Danko Dinev Farazov PhD that he meets the requirements of 

the Law on the Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria, the 

Rules for its Implementation and the Rules for the Development of the Academic Staff 

at the Rakovski National Defence College and can take the position of "associate 

professor" in the "Joint Operations and Planning" department of the "National Security 

and Defense" faculty at the Rakovski National Defence College. 

 

8. Assessment of the candidate  

My assessment of the scientific work of Lt. Col. Eng. Danko Dinev Farazov 

PhD, the only participant in the competition for the academic position "Associate 

Professor" in the field of higher education 9. "Security and Defense", professional 

direction 9.2. "Military Affairs", scientific specialty "Organization and Management of 

the Armed Forces" is positive and I recommend the most respected Scientific Jury to 

propose to the Faculty Council of the Faculty "National Security and Defense" at the 

Rakovski National Defence College to be elected and to occupy the academic position 

of "Associate professor" in the field of higher education 9. "Security and Defense", 

professional field 9.2. "Military Affairs", scientific specialty "Organization and 

Management of the Armed Forces" in the Department "Joint Operations and Planning" 

of the Faculty "National Security and Defense" at the Rakovski National Defence 

College. 

 

I declare my vote in favor 

 

 

 

02/03/2023                        Member of the scientific jury: 

 

                                col. assoc. prof. Stancho Stanchev, PhD 

 

Free Hand

Free Hand

Free Hand


