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ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ 

„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

от полковник професор доктор Николай Бонев Ничев,  

началник на  катедра „Навигационна подготовка и авиационен 

мениджмънт“  при факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“,  

адрес за кореспонденция: гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и 

Методий“ №1, nnichev@af-acad.bg  

 

 

за научните трудове представени по конкурса за заемане на академична 

длъжност „доцент“ в катедра “Съвместни операции и планиране” на 

факултет “Национална сигурност и отбрана” към Военна академия „Г. С. 

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

професионално направление 9.2. „Военно дело“, научна специалност 

„Организация и управление на въоръжените сили“, обявен със заповед № 

ОХ-1114/25.11.2022 г. на министъра на отбраната и публикуван в 

Държавен вестник бр. 99/13.12.2022 г. 

 

 

на кандидата: подполковник д-р Данко Динев Фаразов, главен асистент в 

главен асистент в катедра „Съвместни операции и планиране“ на факултет 

„Национална сигурност и отбрана“ към Военна академия „Г. С. Раковски“ 
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1. Обща характеристика на научно-изследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата 

Подполковник главен асистент доктор Данко Динев Фаразов е 

завършил ВВУАПВО „Панайот Волов“ гр. Шумен през 1999 г., военна 

квалификация „Земна артилерия и ПТУР“. През 2015 г. придобива ОКС 

„магистър“ по специалността: Организация и управление на военни 

формирования на оперативно ниво, специализация „Комуникационни и 

информационни системи“. Притежава ОНС „Доктор“ по „Военно дело” по 

научна специалност 05.12.01. „Организация и управление на въоръжените 

сили“.  

През 2019 г. подп. гл. ас. д-р Данко Фаразов участва в конкурс за 

академична длъжност и е назначен на длъжност „главен асистент“ в 

катедра „Съвместни операции и планиране“ която заема и към настоящият 

момент. 

Научно-изследователската, научно-приложната дейност на подп. 

д-р Фаразов е насочена в направленията планиране на операциите,  

оперативно изкуство и участието на Въоръжените сили в операции в 

отговор на кризи. 

2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на 

кандидата 

Подп. гл. ас. д-р Данко Фаразов повишава педагогическата си 

квалификация чрез разработване на лекции и учебни програми. Той е 

преподавал различни учебни дисциплини, които са му възлагани през 

учебните години, а именно: „Използване на въоръжените сили в мисии, 

съвместни операции и многонационални кампании “, „Планиране на 

операции в НАТО“, „Операции в отговор на кризи“, „Всеобхватния подход 

в управлението на кризи“ и „Основи на оперативното използване на 

въоръжените сили“. В конкурса кандидата представя една монография с 

общ обем от 244 стр., една научна статия  в обем от 14 стр. и научни 
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доклади (22 бр.) с общ обем от 185 стр. Всички предложени научни 

трудове са на български език. 

3. Основни научни резултати и приноси 

Представените публикации са насочени към изучаването на актуални 

теоретични и приложни проблеми в сферата на организацията и 

управлението на Въоръжените сили. Разработените в тях проблеми могат 

да се групират в следните три направления:  

- планиране на операциите;  

- оперативно изкуство 

- участието на Въоръжените сили в операции в отговор на кризи  

Трудовете от групата „Планиране на операциите“ (публикации под 

номера 3, 8, 11, 12, 14, 17, 21, 23 и 24)1 имат базисно значение в 

научноизследователската дейност на кандидата. Тук авторът разкрива 

актуални теоретични и приложни проблеми в областта на планиране на 

операциите, провеждани от Въоръжените сили на Република България. 

В трудовете от групата “Оперативно изкуство ” подп. гл. ас. д-р 

Фаразов изучава  актуални теоретични и приложни проблеми в областта на 

командването и управлението, регионални войни и конфликти, влиянието 

на военните технологии върху използването на войсковите способности и 

ресурси и др. (публикации под номера 1, 2, 5, 6, 7, 10, 18 и 22).  

В трудовете и участието в проект от групата “Участие на 

Въоръжените сили в операции в отговор на кризи” (публикации под 

номера 2, 4, 9, 13, 15, 19 и 20) авторът анализира способностите на НАТО 

за превенция и управление на кризи, процесите и процедурите, които са в 

основата на управлението на кризи, бойните и  небойните  способности на 

Въоръжените сили за участие в операции в отговор на кризи, влиянието на 

глобализация върху участието на Въоръжените сили в операции в отговор 

на кризи и др. 

 
1 Използваната в становището номерация на публикациите е в съответствие със списъка на научната 

продукция на кандидата, представена, в съответствие на т. 9 от заповед № 1114/25.11.2023 г..  
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4. Оценка на значимостта на приносите за науката и 

практиката 

Научните и научно-приложните резултати са лично дело на подп. гл. 

асистент д-р Данко Фаразов. Те могат да бъдат определени като 

обогатяване и доразвиване на съществуващите знания, доказване на нови 

факти и твърдения и приложение на резултатите в практиката. 

В резултат на анализа на представените материали от кандидата в 

конкурса като научни и научнопроложни приноси приемам: 

1. Научни приноси: 

1.1. Изведени са теоретични закономерности, свързани с основните 

изисквания относно организацията и способностите на силите за 

ефективното им използване.    

1.2. Обогатена е теорията, отнасяща се към планирането, вземането 

на решение и взаимодействието с широк спектър от участници в рамките 

на многонационални операции.  

1.3 Чрез разглеждане и анализ на изследванията в областта на 

отбраната от водещите държави са изведени и представени тенденциите в 

развитието на оперативното изкуство в близкото бъдеще с техните 

положителни и отрицателни въздействия.  

1.4. Систематизирани са факторите, определящи характеристиките, 

измеренията и спецификациите на съвременните конфликти формирани от 

комплексните регионални и глобални процеси.  

1.5. Изследвани са факторите, които определят условията 

характеризиращи спецификата на операциите в отговор на кризи и 

връзката с изискванията към способностите на силите. 

2. Научно - приложи приноси: 

2.1. 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. 
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2.2. Изведени са недвусмислено и категорично отношенията при 

взаимодействие между работните органи и вземащите решения, което 

обосновава отговорностите и принципите на работа в щабовете в процеса 

на планиране. 

2.3. 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.  

2.4. 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. 

2.5. 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.  

2.6. Формулирани са отношенията и влиянието между класическите 

средства и предимствата на новите технологии в съвременното оперативно 

изкуство на фона на актуалната оперативна среда.  

2.7. 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. 

2.8. Представена е връзката и значението между националното 

участието на въоръжените сили в невоенни операции и в широкият 

спектър от операции в отговор на кризи, като начин за обучение и 

увеличаване на способностите. 

5. Критични бележки за представените трудове 

Представените ми материали за становище на кандидата подп. гл. 

асистент д-р Данко Фаразов не дават основания за формулиране на 

критични бележки, а по-скоро препоръки - за продължаване на научната 
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работа и популяризиране на резултатите от научноизследователската 

дейност в чуждестранни научни форуми. 

Необходимо е присъствието на автора в системата на реферираните 

системи (SCOPUS и Web of Science), които ще допринесе резултатите да 

бъдат достъпни до по-голяма научна общност, както и валидизирането на 

приложният им характер. 

6. Заключение 

Кандидатът за заемане на академичната длъжност „доцент” подп. гл. 

асистент д-р Данко Фаразов е доказан учен със своя авторитет. Богатата и 

разнообразна научна продукция, научните приноси, приложните аспекти 

на изследванията, преподавателската дейност напълно и синхронно 

съответстват на статуса „доцент”. Представената публикационна дейност, 

участието в национални и международни форуми и уменията да отстоява 

своите научни тези, ми дават основание да дам своята висока оценка за 

съответствието с изискванията за заемане на академичната длъжност 

„доцент”. 

7. Оценка на кандидатите 

Запознаването и проучването на представената по обявения конкурс 

за „доцент” научна продукция и личните ми контакти с кандидата ми дават 

основание да дам своята положителна оценка за постиженията на 

кандидата и да предложа на почитаемото научно жури, работещо по 

обявения конкурс да подкрепи процедурата за присъждане на академична 

длъжност „доцент” на подполковник гл. ас. д-р Данко Динев Фаразов в 

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

направление 9.2. „Военно дело” по научна специалност  „Организация и 

управление на Въоръжените сили”. 

 

28.02.2023 г.                                   ЧЛЕН НА ЖУРИТО: 

гр. Д. Митрополия                  ПОЛК. ПРОФ. Д-Р НИКОЛАЙ НИЧЕВ 
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"GEORGI BENKOVSKI" 

BULGARIAN AIR FORCE ACADEMY 

 

S T A N O V I S H E/ S T A N D P O I N T 

Colonel Professor Nikolay Bonev Nichev, PhD  

head of „Navigation Preparation And Aviation Management“ Department of the 

„Aviation“ Faculty at "Georgi Benkovski" 

Bulgarian Air Force Academy,  

mailing address: 5855 Dolna Mitropolia 

“St. St. Cyril and Methodius” str. №1, nnichev@af-acad.bg   

 

 

for the scientific works presented in the competition for academic position 

"Associate professor" in the "Joint Operations and Planning" Department of the 

"National Security and Defense" Faculty at Rakovski National Defense College 

in the field of higher education 9. "Security and Defense", professional area 9.2. 

"Military Sciences", scientific specialty "Organization and management of the 

armed forces", announced by order No. ОХ-1114/25.11.2022 of the Minister of 

Defense and published in the State Gazette No. 99/13.12.2022. 

 

 

of the candidate: Lt. Col. Danko Dinev Farazov, PhD chief assistant in the "Joint 

Operations and Planning" Department of the "National Security and Defense" 

Faculty at Rakovski National Defense College. 

 

mailto:nnichev@af-acad.bg
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1. Common characteristics of the candidate's scientific-research, 

scientific-applied and pedagogical activities 

Lt. Colonel Danko Dinev Farazov, PhD graduated from the 

"PANAYOT VOLOV" Higher Military School of Artillery and Air Defense, 

Shumen in 1999, military qualification "Field Artillery". In 2015, he obtained a 

master's degree from the „Organization And Management Of Military 

Formations At The Operational Level“, specialization "Communication And 

Information Systems". He is Ph.D in "Military Sciences" in a scientific specialty 

05.12.01. "Organization and Management of the Armed Forces".  

In 2019, Lt. Col. Ch. Assistant Danko Farazov, PhD participated in a 

competition for an academic position and was appointed to the position of "chief 

assistant" in the "Joint Operations and Planning" department, which he holds at 

the present time. 

The scientific-research, scientific-applied activity of Lt. Col. Farazov is 

focused in the areas of operations planning, operational art and crisis response 

operations. 

2. Evaluation of the pedagogical preparation and activity of the 

candidate 

Lt. Colonel Danko Dinev Farazov, PhD increases his pedagogical 

qualification by developing lectures and curricula. He has taught various 

academic subjects assigned to him during the academic years as follows: „Use 

of armed forces in missions, joint operations and multinational campaigns“, 

„NATO operations planning“, „Crisis Response Operations“, „The 

comprehensive approach in crisis management“ и „Fundamentals of the 

operational use of the armed forces“. In the competition, the candidate presents 

one monograph with a total volume of 244 pages, one scientific article with a 

volume of 14 pages and scientific reports (22 items) with a total volume of 185 

pages. All proposed scientific works are in Bulgarian. 
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3. Main scientific results and contributions. 

The presented publications are aimed at the study of current theoretical 

and applied problems in the field of the organization and management of the 

Armed Forces. The problems developed in them can be grouped into the 

following three directions:  

- Operations Planning;  

- Operational Art; 

- Crisis Response Operations.  

Papers from the "Operations Planning" group (publications under numbers 

3, 8, 11, 12, 14, 17, 21, 23 and 24)2 are of essentially importance in the 

candidate's research activity. Here the author reveals current theoretical and 

applied problems in the field of planning operations conducted by the Armed 

Forces of the Republic of Bulgaria. 

In the works of the "Operational Art" group, the author studies current 

theoretical and applied problems in the field of command and control, regional 

wars and conflicts, the influence of military technologies on the use of military 

capabilities and resources, etc. (publications numbered 1, 2, 5, 6, 7, 10, 18 and 

22).  

In the works and participation in a project of the group "Participation of the 

Armed Forces in operations in response to crises" (publications under the 

numbers 2, 4, 9, 13, 15, 19 and 20) the author analyzes NATO's capabilities for 

crisis prevention and management, the processes and procedures underlying 

crisis management, the combat and non-combat capabilities of the Armed 

Forces to engage in crisis response operations, the impact of globalization on the 

armed forces' engagement in crisis response operations, etc. 

4. Evaluation of the significance of the contributions for science 

and practice. 

The scientific and scientific-applied results are the personal work of Lt. 

Col. Ch. Assistant Ph.D Danko Farazov. They can be defined as enrichment and 

 
2 The numbering of the publications used in the opinion is in accordance with the list of the candidate's scientific 

production, presented in accordance with item 9 of Order № 1114/25.11.2023. 
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further development of existing knowledge, proving new facts and statements 

and applying the results in practice. 

As a result of the analysis of the materials presented by the candidate in the 

competition, I accept as scientific and scientific-applied contributions: 

1. Scientific contributions: 

1.1. Theoretical regularities related to the basic requirements regarding 

the organization and capabilities of the forces for their effective use are derived.    

1.2. Theory related to planning, decision-making and interaction with a 

wide range of actors within multinational operations is enriched.  

1.3 Through examining and analyzing defense research from leading 

countries, the trends in the development of operational art in the near future with 

their positive and negative impacts are deduced and presented.  

1.4. The factors determining the characteristics, dimensions and 

specifications of modern conflicts formed by complex regional and global 

processes are systematized.  

1.5. 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 are investigated. 

2. Scientific - applied contributions: 

2.1. 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 actors. 

2.2. The relations of interaction between working bodies and decision-

makers are unambiguously and categorically derived, which substantiates the 

responsibilities and principles of work in the headquarters in the planning 

process. 

2.3. The main decision-making mechanisms are systematized on the basis 

of the researched experience in modern conflicts and the methodology in the 

normative framework, which shows the leading imperatives in this process.  



11 
 

2.4. Approaches to planning and conducting operations are analyzed and 

the main positive aspects of applying a wider range of power sources are 

highlighted. 

2.5. 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 objectives in multinational operations.  

2.6. 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.  

2.7. The factors in modern crises are analyzed and presented, which 

represent critically important aspects in managing the dynamics and direction of 

the situation in the context of the crisis. 

2.8. The relationship and importance of national participation of armed 

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

operations as a means of training and capacity building is presented. 

5. Critical notes on the presented works 

The materials presented to me for the opinion of the candidate Lt. Col. 

Ch. Assistant Danko Farazov, PhD do not give reasons for formulating critical 

remarks, but rather recommendations - for continuing scientific work and 

popularizing the results of scientific research in foreign scientific forums. 

The presence of the author in the system of the referenced systems 

(SCOPUS and Web of Science) is necessary, which will contribute to the results 

being accessible to a larger scientific community, as well as the validation of 

their applied nature. 

6. Conclusion 

The candidate for the academic position "associate professor" Lt. Col. Ch. 

Assistant Danko Farazov, PhD is a proven scientist with his authority. The rich 

and varied scientific output, scientific contributions, applied aspects of research, 

teaching activities fully and synchronously correspond to the status of "associate 
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professor". The presented publication activity, the participation in national and 

international forums and the ability to defend one's scientific theses give me the 

reason to give my high assessment of the compliance with the requirements for 

occupying the academic position of " associate professor". 

7. Evaluation of candidates 

Acquaintance and study of the scientific production presented under the 

announced competition for "associate professor" and my personal contacts with 

the candidate give me the reason to give my positive assessment of the 

candidate's achievements and to propose to the honorable scientific jury working 

on the announced competition to support the procedure for awarding academic 

position "associate professor" of Lt. Col. Ch. Assistant Danko Dinev Farazov, 

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

9.2. "Military Sciences", scientific specialty "Organization and management of 

the armed forces". 

 

28.02.2023 г.                                   MEMBER OF THE SCIENTIFIC JURY: 

town of Dolna Mitropolia         COL. PROF. NIKOLAY NICHEV, PhD 

 

 


