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СТАНОВИЩЕ 

 

от полковник доцент доктор Живко Добрев Желев, 

доцент в катедра „Съвместни операции и планиране“ на факултет 

„Национална сигурност и отбрана“ във ВА „Г. С. Раковски“, 

адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, 

j.jelev@rndc.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” във ВА „Г. С. Раковски“, в област на 

висшето образование „Сигурност и  отбрана”; професионално направление 

9.2. „Военно дело”; научна специалност „Организация и управление на 

въоръжените сили“; обявен със заповед на министъра на отбраната № ОХ-

1114 / 25.11.2022 г. и обнародван в Държавен вестник брой 99 / 13.12.2022 г. 

 

 

на кандидата: подп. д-р Данко Динев Фаразов, главен асистент в катедра 

Съвместни операции и планиране" на факултет „Национална сигурност и 

отбрана” във ВА „Г. С. Раковски“, допуснат до конкурса с решение с 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“. 

  

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“ 
 

1504 София, бул. „ Евлоги и Христо Георгиеви “, № 82, факс: 944 23 66, 

                                      e-mail: rnda@ armf.bg 
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1. Обща характеристика на научно-изследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата. 

 

Подп. гл. ас. д-р Данко Динев Фаразов е завършил ВВУАПВО „Панайот 

Волов”, гр. Шумен, специалност „Земна артилерия и ПТУР“ през 1999 г. През 

2015 г. завършва Военна академия „Г. С. Раковски“, специалност: 

Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво, 

специализация „Комуникационни и информационни системи“. Притежава 

ОНС „Доктор“ в професионално направление 9.2. „Военно дело”, научна 

специалност „Организация и управление на въоръжените сили” 

Участвал е в различни форми за повишаване на квалификацията, което е 

видно от приложените документи по конкурса. 

През 2019 г. подп. гл. ас. д-р Данко Фаразов е назначен на академична 

длъжност асистент в катедра „Политики, стратегии и отбранително 

планиране“, а от 27.12.2019 г. е главен асистент в катедра „Съвместни 

операции и планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“. 

 

2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

 

Не са ми известни случаи на установено и доказано плагиатство от подп. 

гл. ас. д-р Данко Фаразов. Запознат съм с резултатите от проверката на 

монографичният му труд за наличието на плагиатство. Резултатите 

категорично потвърждават липсата на плагиатство в разработената от 

кандидата монография. 

 

3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на 

кандидата. 

 

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

квалификация и опит, чрез разработване на лекции и методически 

разработки. Той е преподавал различни учебни дисциплини, които са му 

възлагани през учебните години. Кандидата е автор на 24 научни труда 

(всичките авторски), сред които монографичен труд – 1бр. ; научни статии 1 

бр. и 22  бр. доклади от научни конференции. 

 

4. Основни научни резултати и приноси. 

 

Представените публикации са насочени към изследване на актуални 

проблеми в областта на планирането и провеждането на съвместни операции.  

Представените в конкурса трудове могат да бъдат групирани в следните 

области: 

- Всеобхватният подход в планирането на операции; 

- Оперативно изкуство; 

- Операции в отговор на кризи. 

В трудовете от група „Всеобхватният подход в планирането на 

операции“ (публикации с номера 3, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 23 и 24 от списъка 
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с научна продукция) се разкриват основните предизвикателства и проблеми 

свързани с прилагането на всеобхватния подход в съвременни условия. 

Авторът предлага подходи за преодоляване на критичните моменти в процеса 

на синхронизиране и координиране на съвместните операции, свързани с 

взаимодействието между щабните елементи и отделните нива в процеса на 

планиране. 

В трудовете от група „Оперативно изкуство“ (публикации с номера 1. 

5, 6, 7, 10, 18 и 22 от списъка с научна продукция) е представен анализ на 

основните фактори оказващи влияние на съвместните операции. Представена 

е възможността за използване на класическите военни методи и подходи на 

действие от функционална гледна точка. Изследвани са и са предложени 

методи за адаптиране на новите технологии към класическите подходи за 

провеждане на операции, съгласно теорията на оперативното изкуство. 

В трудовете от група „Операции в отговор на кризи“ (публикации с 

номера 2, 4, 9, 13, 15, 19 и 20 от списъка с научна продукция) са изследвани 

факторите, които определят спецификата на операциите в отговор на кризи и 

връзката с изискванията към способностите на силите. На тази основа е 

представена възможността за повишаване на подготовката и готовността за 

участие в операции в отговор на кризи. 

Трудовете са лично дело на кандидата и представят неговите 

изследвания с оригинален научен принос и кореспондират с обявените в 

конкурса учебни дисциплини в катедра „Съвместни операции и планиране“. 

 

5. Оценка на значимостта на приносите за науката и 

практиката. 

 

Научните и научно-приложните резултати 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 научно - приложни приноси в област „Всеобхватен 

подход в планирането на операции“ 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. 

2.Научно - приложни 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; 

2.2. Изведени са недвусмислено и категорично отношенията при 

взаимодействие между работните органи и вземащите решения, което 
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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. 

 

В област „Оперативно изкуство“ приемам: 

1. Научни приноси: 

1.1. 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; 

1.2.  Систематизирани са факторите, определящи характеристиките, 

измеренията и спецификациите на съвременните конфликти формирани от 

комплексните регионални и глобални процеси. 

2. Научно - приложни приноси: 

2.1. 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; 

2.2. 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; 

2.3. Формулирани са отношенията и влиянието между класическите 

средства и предимствата на новите технологии в съвременното оперативно 

изкуство на фона на актуалната оперативна среда. 

 

В област „Операции в отговор на кризи“ приемам: 

1. Научни приноси: 

1.1. Изследвани са факторите, които определят условията 

характеризиращи спецификата на операциите в отговор на кризи и връзката с 

изискванията към способностите на силите. 

2. Научно - приложни приноси: 

2.1. 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; 

2.2. 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. 

 

6. Критични бележки за представените трудове. 

 

Представените ми материали за становище на кандидата подп. гл. ас. д-р 

Данко Динев Фаразов не дават основания за формулиране на критични 

бележки, а по-скоро препоръки - за продължаване на научната работа, 
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търсене на възможности за привличане на докторанти за участие в 

научноизследователски дейности. 

 

7. Заключение. 

 

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

д-р Данко Динев 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”. Кандидатът 

покрива националните минимални науко-метрични изисквания за 

заемане на академична длъжност „доцент“. 

 

8. Оценка на кандидатите. 

 

Проучването на представената по обявения конкурс за заемане на 

академична длъжност „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 уважаемото научно жури да 

подкрепи процедурата за присъждане на академична длъжност „доцент” на 

подп. 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.                                Изготвил становището: 

гр. София                                 полк. доц. д-р  Живко Желев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Забележка: Становището е изготвено съгласно изискванията на глава трета – 

Условия и ред за заемане на академични длъжности във военна академия „Г. С. 

Раковски“, раздел Ⅳ – Условия и ред за заемане на академична длъжност „доцент“ и 

приложение 23 – „Становище“ от Правилника за развитието на академичния състав във 

военна академия „Г. С. РАКОВСКИ“, 2021 г. 
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REVIEW 

 

by Colonel Associate Professor Zhivko Dobrev Zhelev PhD, 

Associate Professor in the Joint Operations and Planning Department at the 

National Security and Defense Faculty  

at the Rakovski National Defense Academy, 

correspondence address: Sofia, Evlogi and Hristo Georgievi Blvd., № 82, 

j.jelev@rndc.bg 

 

 

 

for the scientific papers presented in the competition for the academic position of 

“associate professor” in the Joint Operations and Planning Department at the 

National Security and Defense Faculty at the Rakovski National Defense Academy, 

in the field of higher education “Security and defense”; Scientific specialty 

“Organization and management of the armed forces, announced by order of the 

Minister of Defense № ОХ-1114 / 25.11.2022 and promulgated in the State Gazette 

issue 99 / 13.12.2022 

 

 

of the Candidate: Lt. col. Danko Dinev Farazov, PhD. 

main assistant professor in the Joint Operations and Planning Department at the 

National Security and Defense Faculty at the Rakovski National Defense Academy 

  

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“ 
 

1504 София, бул. „ Евлоги и Христо Георгиеви “, № 82, факс: 944 23 66, 

                                      e-mail: rnda@ armf.bg 
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1. General characteristics of the applicant's research, applied and 

pedagogical activity. 
 

Lieutenant Colonel Danko Dinev Farazov, Ph.D., graduated from the "Panayot 

Volov" artillery and air defense military school, Shumen, majoring in "Ground 

Artillery and ATGM" in 1999. In 2015, he graduated from the Military Academy 

"G. S. Rakovski", specialty: Organization and management of military formations 

at the operational level, specialization "Communication and information systems".  

He possesses educational and scientific degree “PhD” in “Military Affairs” in 

scientific specialty “Organization and management of the armed forces”. 

He has participated in various forms of professional development, which is 

evident from the attached documents to the competition. 

In 2019, Lieutenant Colonel Danko Dinev Farazov, Ph.D., was appointed to 

the academic position of assistant professor in the Department of "Policies, 

Strategies and Defense Planning", and from 27.12.2019 he is the main assistant 

professor in Joint Operations and Planning Department at the National Security and 

Defense Faculty. 

 

2. Opinion on the presence or absence of plagiarism. 

 

I am not aware of cases of established and proven plagiarism by Lieutenant 

Colonel Danko Dinev Farazov, Ph.D. I am familiar with the results of the check of 

his monographic work for the presence of plagiarism. The results categorically 

confirm the absence of plagiarism in the monograph developed by the candidate. 

 

3. Assessment of the candidate's pedagogical preparation and 

activity. 

 

Lieutenant Colonel Danko Dinev Farazov, Ph.D. increases his pedagogical 

qualification and experience by developing lectures and methodological 

developments. He has taught various academic subjects assigned to him during the 

academic years. The candidate is the author of 24 scientific papers (all authored), 

among them a monographic paper - 1 pc.; scientific articles 1 pc. and 22 pcs. 

reports from scientific conferences. 

 

4. Main scientific results and contributions. 

 

The presented publications are aimed at researching current problems in the 

field of planning and conducting joint operations. 

The works presented in the competition can be grouped in the following areas: 

- The comprehensive approach in operations planning; 

- Operative art; 

- Crisis response operations. 

The works of the group "Comprehensive approach in planning operations" 

(publications with numbers 3, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 23 and 24 of the list of 

scientific production) reveal the main challenges and problems related to the 
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implementation of the comprehensive approach in modern conditions. The author 

offers approaches to overcome critical moments in the process of synchronizing 

and coordinating joint operations, related to the interaction between staff elements 

and individual levels in the planning process. 

In the works of the "Operational Art" group (publications with numbers 1. 5, 

6, 7, 10, 18 and 22 from the list of scientific production) an analysis of the main 

factors influencing joint operations is presented. The possibility of using classical 

military methods and approaches of action from a functional point of view is 

presented. Methods for adapting new technologies to classical approaches to 

conducting operations, according to the theory of operative art, have been 

researched and proposed. 

In the works of the group "Crisis response operations" (publications with 

numbers 2, 4, 9, 13, 15, 19 and 20 of the list of scientific production) the factors 

that determine the specificity of operations in response to crises and the 

relationship with force capability requirements. On this basis, the possibility of 

increasing preparation and readiness for participation in operations in response to 

crises is presented. 

The papers are the candidate's personal work and present his research with an 

original scientific contribution and correspond to the academic disciplines 

announced in the competition in the "Joint Operations and Planning" department. 

 

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

 

Scientific and scientific-applied results can be defined as enrichment and 

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 as scientific and scientific - applied contributions in the field of 

"Comprehensive approach in operations planning", I accept: 

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. 

2. Scientific - applied contributions: 

2.1. Approaches are proposed to overcome the 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 the working bodies and the 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 based on the 

researched experience in modern conflicts and the methodology in the normative 

framework, which shows the leading imperatives in this process. 

 

In the field of "Operational Art" I accept: 
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1. Scientific contributions: 

1.1. Approaches to planning and conducting operations are analyzed and the 

main positive aspects of applying a wider range of power sources are highlighted; 

1.2. The factors determining the characteristics, dimensions and specifications 

of modern conflicts formed by complex regional and global processes are 

systematized. 

2. Scientific and applied contributions: 

2.1. Approaches to planning and conducting operations are analyzed and the 

main positive aspects of applying a wider range of power sources are highlighted; 

2.2. The possibility of using the classic military methods and ways 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; 

2.3. The relationships and influence between classical means and the 

advantages of new technologies in modern operative art against the background of 

the current operative environment are formulated. 

 

In the area of "Crisis Response Operations" I accept: 

1. Scientific contributions: 

1.1. 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 investigated. 

2. Scientific and applied contributions: 

2.1. 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; 

2.2. The relationship and importance of national participation of the armed 

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

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

 

6. Critical notes on submitted works. 

 

The materials presented to me for the opinion of the candidate Lieutenant 

Colonel Danko Dinev Farazov, Ph.D. do not give grounds for formulating critical 

remarks, but rather recommendations - for continuing scientific work, seeking 

opportunities to attract doctoral students and cadets to participate in research 

activities. 

 

7. Conclusion. 

 

The candidate for the academic position “associate professor” Lieutenant 

Colonel Danko Dinev Farazov, Ph.D. is a proven scientist with his authority. The 

rich and diverse scientific production, scientific contributions, applied aspects of 

research, teaching fully and synchronously correspond to the status of “associate 

professor”. The presented publishing activity, the participation in national and 

international forums and the skills to defend my scientific theses give me a reason 
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to give my high assessment of the compliance with the requirements for holding the 

academic position of “associate professor”. The candidate meets the national 

minimum scientific and metric requirements for holding the academic position 

of “associate professor”. 

 

8. Evaluation of candidates. 

 

The research of the scientific production presented under the announced 

competition for the academic position of “associate professor” and my personal 

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

candidate's achievements and to offer the esteemed scientific jury working on the 

announced competition to support the procedure for awarding the academic 

position of “associate professor” to Lieutenant Colonel Danko Dinev Farazov, 

Ph.D. in the field of higher education 9. “Security and defense”, professional field 

9.2. “Military affairs” in the scientific specialty “Organization and management of 

the armed forces”. 

 

28.02.2023                                   Member of the scientific jury: 

Sofia                                           Col. Assoc. Prof.            Zhivko Zhelev, PhD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note: The opinion was prepared in accordance with the requirements of chapter three - 

Terms and conditions for occupying academic positions in the military academy "G. S. 

Rakovski", section Ⅳ - Conditions and procedure for occupying the academic position of 

"associate professor" and appendix 23 - "Opinion" of the Regulations for the development of the 

academic staff in the Rakovski National Defense Academy, 2021.  


