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ВОЕННА AКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 

1504, София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел. 26 567 

НАЦИ 
 

 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

от доц. д-р инж. Любен Николов Димитров, 
доцент в катедра „Логистика“, факултет „Командно-щабен“ на  

Военна академия „Г. С. Раковски“ 
№ 33116 в Регистър за научната дейност в Република България – 

https://cris.nacid.bg/public/scientist-preview/30319 

Област на висшето образование: - 9. „Сигурност и отбрана”;; 
Професионално направление: - 9.2. „Военно дело” 

Научна специалност: 
- 05.12.01.  „Организация и управление на Въоръжените сили”; 
 
гр. София -п.к.1517, ж.к. „Суха река“, ул. „Байлово“ № 86, вх. Д, ет. 7 

ап.111 GSM - 0878 4567 05, E-mail: kapcazov@abv.bg, l.dimitrov@rndc.bg 
  
на научните трудове представени по конкурс за заемане на академичната 

длъжност „доцент“ за военнослужещ, в област на висше образование 9. 

„Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. „Военно дело” и 

научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”  в 

катедра „Съвместни операции и планиране“ на факултет „Национална 

сигурност и отбрана“ към Военна академия „Г. С. Раковски“ 

 

Конкурсът е обявен със заповед на Министъра на отбраната № ОХ-

1114/25.11.2022 г. и обнародван в ДВ бр. № 99//13.12.2022 година. 

Съставът на Научното жури е отдаден в заповед на Началника на ВА „Г. 

С. Раковски“- СИ29-РД03-22/31.01.2023 г. 

Единствен кандидат в конкурса е подп. д-р Данко Динев Фаразов, главен 

асистент в катедра „Съвместни операции и планиране“ на факултет 

„Национална сигурност и отбрана“ към Военна академия „Г. С. Раковски“, 

https://cris.nacid.bg/public/scientist-preview/30319
mailto:kapcazov@abv.bg
mailto:l.dimitrov@rndc.bg
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който с решение съгласно протокол рег. № СИ-29-1078/15.02.2023г.от 

заседанието на Комисията за проверка на документите и допускане до участие 

в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ е допуснат до участие 

в конкурса. 

Въз основа на представените за оценка материали по конкурса считам, че 

гл. ас. подп. д-р Данко Динев Фаразов, отговаря на изискванията по чл.24 (1) 

от ЗРАСРБ. 

 

1. Обща характеристика на научноизследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата. 

 Научно-изследователската дейност на кандидата е насочена към 

теорията и практиката на използването на силите, което дава възможност да 

бъдат разкривани и решавани проблеми в процеса на синхронизиране и 

координиране на съвместни операции и участие на невоенни участници.  

Като доказателство за активната си научно-приложна дейност, 

кандидатът е представил за рецензиране 24 публикации. Всички представени 

от кандидата публикации и трудове са разработени самостоятелно и са 

публикувани в страната. По своя характер публикациите са: 

• монографичен труд – 1 бр., всичко страници – 244; 

• доклади от научни конференции – 22 бр., всичко страници – 185; 

• научни статии- 1 бр., всичко страници – 14. 

Резултатите от научно-изследователската и приложна дейност са 

представени на научни  конференции и в периодични научни издания в 

Република България. 

Кандидатът притежава практически опит и компетентност в областта на 

подготовката и обучението на специалисти в сферата на военното дело.  

На 01.08.2019г. е назначен за асистент в катедра „Политики, стратегии и 

отбранително планиране (ПСОП)“ на факултет „Национална сигурност и 
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отбрана” към ВА“Г.С.Раковски“– гр. София, а от 27.12.2019г. е главен 

асистент в катедра „Съвместни операции и планиране“. 

През 2019 г. след обучение в катедра „Съвместни операции и планиране“ 

защитава дисертационен труд и придобива ОНС „Доктор“ по научна 

специалност „Организация и управление на въоръжените сили“. 

Предоставената от кандидата в конкурса подп. гл. ас. д-р Данко Фаразов 

по чл. 2б, ал. 2 и 3 от Закона за развитието на академичния състав в Република 

България научна продукция отговаря напълно на изискванията на оценъчна 

система на показателите за заемане на академична длъжност „доцент“ по 

дейности и показатели с общо 470 точки при изискуеми 400, както следва: - 

група А-50 точки;  група В-100; група Г-230; група Д-90 точки. 

Трудовете са предназначени за подготовка на слушатели, студенти, 

специализанти и докторанти. Представените за рецензиране публикации са в 

достатъчно количество и притежават необходимото качество за участие в 

конкурс за академична длъжност „доцент” във ВА“Г.С.Раковски. 

 

2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

Към днешна дата не ми е известно да са постъпили  сигнали относно 

публикациите на кандидата за плагиатсво или за недобросъвестно използване 

на чужди научни резултати и публикации. 

Резултатите от направената проверка със системата „Антиплагиат“ 

показват коефициент за сходство 1: 3,96 и коефициент за сходство 2: 1,06, 

което доказва липсата на плагиатство. 

 

3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на 

кандидата. 

Преподавателска дейност на кандидата, подп. гл. ас. д-р Данко Фаразов от 

2016 г. до сега се заключава във водене на лекции, практически занятия и 
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упражнения в катедри „ПСОП“ и „СОП“ съгласно действащите учебни 

планове по учебните дисциплини - „Планиране на операции в НАТО”;  

„Операции в отговор на кризи“;  „Всеобхватният подход в управлението на 

кризи“ и „Основи на оперативното използване на въоръжените сили“. 

За последните три учебни години същия има обща натовареност от 331 

часа за учебната 2019/2020 г., 367 часа за учебната 2020/2021 г. и 356 часа за 

2021/2022 г. 

 

4. Основни научни резултати и приноси. 

Представените за участие в конкурса научни трудове, доказват, че 

основните научни резултати и приноси на кандидата са с научен и научно 

приложен характер в направленията „Всеобхватен подход в планирането на 

операции“, „Оперативно изкуство“, „Операции в отговор на кризи“ и могат да 

се обобщят в следните тематични области:  

4.1. Генериране на нови знания и умения, свързани с прилагането 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., 7.11.) 

Обогатена е теорията, отнасяща се към планирането, вземането на решение и 

взаимодействието с широк спектър от участници в рамките на 

многонационални операции. (7.12., 7.14., 7.23.) 

4.2. Доразвиване теорията и практиката при планиране на съвместни 

операции, чрез предложените 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., 

7.17., 7.12.). и систематизирането на основните механизми при вземането на 

решения  и взаимодействието в щабовете на основата на отговорностите и 
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принципите за работа в процеса на планиране (3.1., 7.9., 7.12., 7.14., 7.17., 

7.21., 7.23) . 

4.3. Обогатена е теорията и са определени тенденциите  в развитието на 

оперативното изкуство чрез извършване на анализ на изследванията в 

областта на отбраната на водещи държави. (3.1., 7.6., 7.7.) 

4.4. Систематизирани са факторите, определящи характеристиките, 

измеренията и спецификациите на съвременните конфликти формирани от 

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

4.5. Доразвити са теоретичните постановки за планиране и провеждане 

на операции и са определени възможностите за прилагане на по-широк 

спектър от източници на сила за постигане на положителни  резултати. по 

които се води и развива българската военна логистика. (3.1., 7.22., 7.19.) 

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., 7.18.) 

4.6. Създаване на стройна система от теоретични обобщения, като 

резултат от изследване на факторите произтичащи от спецификата на 

операциите в отговор на кризи и връзката с изискванията към способностите 

на силите. (3.1., 7.2., 7.15.) 

4.7. Определени са практически възможности за анализ на факторите в 

съвременните кризи и определяне на динамиката и посоката за развитие на 

кризата. Представени са подходи за придобиване и усъвършенстване на 

способности на въоръжените сили за участие в невоенни операции. (3.1., 7.4., 

7.9., 7.13., 7.19., 7.20.) 
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5. Критични бележки за представените трудове. 

Нямам критични бележки към кандидата и представените за 

рецензиране материали. Препоръчвам му да положи по-големи усилия за 

популизиране на резултатите от научно изследователската и 

преподавателската си дейности. 

 

6. Заключение. 

От трудовете по конкурса за доцент, се вижда, че подп. гл. ас. д-р Данко 

Динев Фаразов е един изграден научен работник, който има редица научно-

приложни и приложни приноси. 

Поради всичко гореизложено, убедено предлагам на уважаваните 

членове на Научното жури да гласуват за избирането на подп. гл. ас. д-р 

Данко Динев Фаразов за „доцент“ в област на висше образование 9. 

„Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. „Военно дело” и 

научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили” в 

катедра „Съвместни операции и планиране“ на факултет „Национална 

сигурност и отбрана“ към Военна академия „Г. С. Раковски“ . 

 
                                                                ЧЛЕН НА НАУЧНОТО ЖУРИ:  

                            
                                                 ДОЦ. Д-Р         П        ЛЮБЕН ДИМИТРОВ 
27.02.2023 г. 
гр. София  
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RAKOVSKI NATIONAL DEFENCE COLLEGE 
82 "Evlogi i Hristo Georgievi" Blvd, Sofia, Bulgaria, 1512, tel. 0292-26567 

НАЦИ 
 

 
O P I N I O N 

 
Associated Professor Lyuben Nikolov Dimitrov, Ph.D. 

Associated Professor at the Logistics Department, "Command and Staff" 
Faculty, at the Rakovski National Defence College, Sofia, Bulgaria,  

№ 33116 in Register of scientific activity in the Republic of Bulgaria – 
https://cris.nacid.bg/public/scientist-preview/30319 

Field of higher education: - 9. "Security and Defence";; Professional field: - 
9.2. "Warfare" 

Scientific specialty: 
- 05.12.01. "Organization and Management of the Armed Forces"; 
 
86 "Baylovo" Str., en. D, fl. 7, ap. 111, d. “Suha Reka”, Sofia, p.c. 1517, GSM 

- 0878 4567 05, E-mail: kapcazov@abv.bg, l.dimitrov@rndc.bg  
 

of the Scientific Publications, 

presented in the contest for the academic position of "Associate Professor" for a 

military serviceman, in the field of Higher Education 9. "Security and Defense", 

professional field 9.2. "Warfare" and Scientific Specialty "Organization and 

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

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

Defence College. 

 

The competition is announced by order of the Minister of Defense of the 

Republic of Bulgaria № ОХ-1114/25.11.2022 and published in the State Journal № 

99//13.12.2022. 

The composition of the Scientific Jury is given in the order № СИ29-РД03-

22/31.01.2023 of the Commandant of the Rakovski National Defence College. 

https://cris.nacid.bg/public/scientist-preview/30319
mailto:kapcazov@abv.bg
mailto:l.dimitrov@rndc.bg
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The only candidate in the competition is LTC Danko Dinev Farazov, Ph.D., 

Chief Assistant Professor in the "Joint Operations and Planning" Department of the 

"National Security and Defense" Faculty at the Rakovski National Defence College, 

who by decision according to protocol reg. No. СИ-29-1078/15.02.2023 of the 

meeting of the Commission for verification of documents and admission to 

participation in a competition for the academic position of "associate professor" was 

admitted to participate in the competition. 

On the basis of the materials submitted for the evaluation of the contest, I 

consider that Asst. Prof. Dr. Danko Dinev Farazov, meets the requirements of 

Article 24 (1) of the Academic Staff Development Act in the Republic of Bulgaria. 

 

1. General characteristics of the scientific, scientific-applied and 

pedagogical activity of the candidate. 

The candidate's research activity is focused on the theory and practice of the 

use of forces, which makes it possible to reveal and solve problems in the process of 

synchronizing and coordinating joint operations and participation of non-military 

actors. 

As proof of his active scientific and applied activity, the candidate submitted 

24 publications for review. All publications and works presented by the candidate 

were developed independently and were published in the country. By their nature, 

the publications are:  

• Monographs – 1 pc with a total volume of 244 pages; 

• Articles – 22 pcs with a total volume of 185 pages; 

• Reports – 1 pc with a total volume of 14 pages. 

The results of the research and applied activities are presented at scientific 

conferences and in periodical scientific publications in the Republic of Bulgaria. 

The candidate has practical experience and competence in the field of training 

and training of specialists in the field of military affairs. 
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On 01.08.2019 has been appointed as an assistant in the Department of 

"Policies, Strategies and Defense Planning" (PSDP) of the "National Security and 

Defense" Faculty at the Rakovski National Defence College - Sofia, and from 

27.12.2019. is a Principal Assistant in the Department of "Joint Operations and 

Planning" (JOP). 

In 2019 after education at the "Joint Operations and Planning" Department, he 

defended his dissertation and obtained a Ph.D. in the scientific specialty 

"Organization and Management of the Armed Forces". 

The submitted scientific production by the candidate in the contest LTC Danko 

Farazov, Ph.D., under Art. 2b, par. 2 and 3 of the Law on the Development of 

Academic Staff in the Republic of Bulgaria, fully meets the requirements of the 

evaluation system for holding the academic position “Associate Professor” in the 

Professional field “Warfare” by activities and indicators with a total of 470 points 

with the required 400 points, as follows: group A – 50 points; group B – 100 points; 

group G – 230 points; group D – 90 points. 

The candidate's scientific results can be used for the training of officers, 

civilian master students and Ph.D. students. The presented scientific publications are 

sufficient as a quantity and possess the necessary quality for participation in the 

competition for the academic position "Associate Professor" at the Rakovski 

National Defence College. 

 

2. Opinion on the presence or absence of plagiarism. 

During my work as a member of the scientific jury, I didn’t receive any signals 

concerning plagiarism in the candidate’s publications. 

The results of the check with the Anti-Plagiarism system show a similarity 

ratio of 1: 3.96 and a similarity ratio of 2: 1.06, which proves the absence of 

plagiarism. 
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3. Evaluation of the candidate's pedagogical training and activities. 

Teaching activity of the candidate, LTC Chief Assist. Prof. Dr. Danko Farazov 

since 2016. until now, it consists of conducting lectures, practical classes and 

exercises in the "PSDP" and "JOP" departments according to the current curricula of 

the academic disciplines - "Planning of operations in NATO"; "Crisis Response 

Operations"; "The Comprehensive Approach to Crisis Management" and 

"Fundamentals of the Operational Use of Armed Forces". 

For the last three academic years, his academic employment is as follows: 331 

hours for the academic year 2019/2020, 367 hours for the academic year 2020/2021 

and 356 hours for the academic year 2021/2022. 

The candidate has been a supervisor of 2 graduates of the Rakovski National 

Defence College. All of them have successfully defended their diploma theses. 

The academic employment of the candidate is in accordance with the Law of 

the Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria. 

 

4. Main scientific results and contributions. 

The scientific publications submitted for participation in the contest prove that 

the main scientific results and contributions of the candidate are of a scientific and 

scientifically applied nature in the directions "Comprehensive Approach in 

Operations Planning ", "Operational Art", "Crisis Response Operations" and can to 

be summarized in the following thematic areas: 

4.1. Generation of new knowledge and skills related to the implementation of 

the comprehensive approach in operations planning. Theoretical regularities related 

to the basic requirements regarding the organization and capabilities of the forces 

for their effective uses are derived. (3.1., 7.8., 7.11.) Theory related to planning, 

decision-making and interaction with a wide range of actors within multinational 

operations is enriched. (7.12., 7.14., 7.23.) 
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4.2. 4.2. Further development of the theory and practice in planning joint 

operations, through the proposed approaches to overcome critical moments in the 

process of synchronizing and coordinating joint operations between different levels 

and the participation of non-military actors. (3.1., 7.17., 7.12.). and the 

systematization of the main decision-making mechanisms and interaction in the 

headquarters based on the responsibilities and principles of work in the planning 

process (3.1., 7.9., 7.12., 7.14., 7.17., 7.21., 7.23). 

4.3. The theory has been enriched and the trends in the development of the 

operational art have been determined by performing an analysis of research in the 

field of defense of leading countries. (3.1., 7.6., 7.7.) 

4.4. The factors determining the characteristics, dimensions and specifications 

of modern conflicts formed by complex regional and global processes are 

systematized. (3.1., 7.5., 7.16.) 

4.5. The theoretical positions for planning and conducting operations are 

further developed and the possibilities of applying a wider range of power sources 

to achieve positive results are defined. (3.1., 7.22., 7.19.) The possibility of using 

classical military is shown methods and ways of acting from a functional point of 

view in the modern environment, which allows to more easily and correctly allocate 

resources and efforts in achieving the goals in multinational operations. (3.1., 7.10., 

7.18.) 

4.6. Creation of a coherent system of theoretical generalizations, as a result 

of the study of the factors arising from the specifics of operations in response to 

crises and the relationship with the requirements to the capabilities of the forces. 

(3.1., 7.2., 7.15.) 

4.7. Practical possibilities for analyzing the factors in modern crises and 

determining the dynamics and direction for the development of the crisis are 

defined. Approaches to acquiring and improving capabilities of the armed forces 
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for participation in non-military operations are presented (3.1., 7.4., 7.9., 7.13., 

7.19., 7.20.) 

 

5. Critical remarks about the reviewed works. 

I have no critical comments to the publications submitted for review. I 

recommend candidate to make greater efforts to popularize his scientific results in 

international scientific publications. 

 

6. Conclusion. 

The submitted scientific publications in the contest are proof that LTC Danko 

Dinev Farazov, Ph.D. is a well-established lecturer and researcher who has 

significant scientific and scientific-applied contributions and meets the requirements 

for holding the academic position of associate professor. 

Due to all of the above, I strongly propose to the Scientific Jury the candidate 

LTC Chief Assistant Professor Dr. Danko Dinev Farazov, to be elected and to hold 

the academic position "Associate Professor" in the field of Higher Education 9. 

"Security and Defense", professional field 9.2. "Warfare" and Scientific Specialty 

"Organization and Management of the Armed Forces" in the Department of "Joint 

Operations and Planning" of the "National Security and Defense" Faculty at the 

Rakovski National Defense College. 

 

              MEMBER OF THE SCIENTIFIC JURY 
ASSOC. PROF.         S         LUBEN DIMITROV, Ph.D. 
 

27 February 2023 
Sofia 

 


