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за научните трудове, представени по конкурса за академичната 

длъжност „Доцент“ (обявен в Държавен вестник, бр. 99/13.12.2022 г.),  в 

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

направление професионално направление 9.2. Военно дело, научна 

специалност „Организация и управление на въоръжените сили” в катедра 

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

отбрана“ във Военна академия „Г. С. Раковски“. 
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Конкурсът е обявен със Заповед на със заповед на министъра на 

отбраната на Република България № ОХ-1114/25.11.2022 г.  

Документи за участие в конкурса в предвидения от закона срок е 

представил само един участник: подполковник доктор Данко Динев 

Фаразов, главен асистент в катедра „Съвместни операции и планиране“ на 

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

Раковски“. 

С решение от заседание на Комисията за проверка на документите и 

допускане до конкурс на кандидата съгласно чл. 48. (1) и (2) от Правилник 

за прилагане на ЗРАСРБ, подполковник главен асистент доктор Данко 

Динев Фаразов е допуснат до участие в конкурса. 

 Становището е изготвено на основание Заповед № № СИ29-РД03-

22/31.01.2023 г.   на Началник на Военна академия „Г.С. Раковски“.   

Научноизследователската и преподавателска дейност на кандидата в 

конкурса доктор Данко Фаразов е насочена основно в областта на 

създаване и разширяване на научното познание чрез теоретичен и 

съдържателен анализ относно базовите дейности в обхвата на 

оперативното изкуство, които са най-тясно свързани със същността на 

настоящите процеси и условия за развитие и трансформация на 

оперативното използване на силите в съвременните конфликти. 

Всичко това определя актуалността на изследвания научен проблем, 

насочен също така към процеса на оперативно планиране, който 

представлява същността и фундаменталната основата за всички останали 

дейности. 

Актуалността на разработваните проблеми от доктор Данко Фаразов 

в предложените за рецензиране за участие в конкурса трудове, в научно и 

научноприложно отношение произтича и от необходимостта да бъде 

разширено системното научно знание за взаимодействието между 

различните нива в процеса на планиране на многонационални операции. 

Със своята научноизследователска и научно приложна дейност 

кандидата - доктор Данко Фаразов, разширява обхвата на категорийния 

апарат, с който научната теория чрез трансдисциплинарен подход към 

различните измерения дава възможност да се разгледа най-вече връзката 

между базовите дейности в обхвата на оперативното изкуство и 

възможностите, ограниченията и все по-високите изисквания към процеса 

на планиране. 



 

1. Общо описание на представените за рецензиране по 

конкурса материали (монографии, учебници, свидетелства и патенти, 

статии и доклади).  

Участникът в конкурса - доктор Данко Фаразов е автор на 26 научни 

публикации (общо 718 стр.) в специализирани издания. От тях, 2 са 

свързани с образователната и научна степен „доктор“.  Двадесет и четири 

(24) от представените в конкурса публикации (с общ обем от 443 

страници), от които авторски – 24 бр.  са предложени за рецензиране.  

Посочените заглавия са разпределени както следва: 

Публикации в страната: 

Монографии - 1 бр. - 244 стр.; 

Научни статии – 1бр. – 10 стр.; 

  Научни доклади – 22 бр.- 189 стр.; 

Публикации на английски език и в чужбина - няма. 

Приемам за рецензиране всички представени от кандидатката 

материали, които, според мен, са в тематиката на конкурса, като съдържат  

приносни моменти в рецензираната от мен  научна област. 

Количеството на публикациите е представително и оценявам като 

достатъчно за участие в конкурс за заемане на академична длъжност 

„доцент” във Военна академия „Г.С. Раковски“.  

 

2. Обща характеристика на научната, научно приложната и 

педагогическа дейност на кандидата. 

Представените за рецензиране трудове на доктор Данко Фаразов са в 

областта и проблематиката по специалността на конкурса за „доцент“  в 

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

направление: 9.2. Военно дело.   

Публикациите са в специализирани научни издания: Издателски 

комплекс Военна академия „Георги Стойков Раковски”; Издателски 

комплекс НВУ "Васил Левски" и др. 

Стилът на кандидатът е академичен и достъпен.  



Кандидатът в конкурса доктор Данко Фаразов е представил трудове 

си в различен формат, организирани в няколко основни тематични 

области: 

- генериране на нови знания за теоретични закономерности, свързани 

с основните изисквания относно организацията и способностите на силите 

за ефективното им използване; 

- разширяване на теоретичната рамка отнасяща се към планирането, 

вземането на решение и взаимодействието с широк спектър от участници в 

рамките на многонационални операции; 

- обосноваване на необходимостта от взаимодействие между 

работните органи и вземащите решения, което обосновава отговорностите 

и принципите на работа в щабовете в процеса на планиране. 

Продължена е работата на доктор Данко Фаразов по темата на 

неговата  докторска дисертация „Усъвършенстване на процеса на вземане 

на решение при прилагане на всеобхватния подход за планиране на 

операции” защитена на 24.07.2019г. и тази тема фигурира като централна 

или като аспект в част от публикациите последвали защитата на 

дисертацията.  

 

3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

 Съгласно представената Справка за оригинални научни приноси по 

изискванията чл.53.5 от Правилник за прилагане на закона за развитието на 

академичния състав в Република България няма доказано по 

законоустановения ред плагиатство в научните трудове. Не ми е известен и 

няма получен сигнал за плагиатство или недостоверно представяне на 

научна информация в представените за участие в конкурса материали. 

 

 4. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на 

кандидата. 

 Кандидатът в конкурса доктор Данко Фаразов е асистент от 

01.08.2019г.  и главен асистент от 27.12.2019 г.  до този момент в катедра 

„Съвместни операции и планиране“ при факултет „Национална сигурност 

и отбрана“ на Военна академия ‚Г.С. Раковски“. 

 Ръководи занятия по учебни дисциплини: „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“. 

Преподавателската дейност на кандидатът обхваща обучение в двете 

образователни квалификационни степени на висшето образование  

(бакалавър и магистър). 

 От направената справка за годишната аудиторна учебна заетост се 

вижда, че доктор Данко Фаразов има около 290 часа годишна учебна 

натовареност. Кандидатът в конкурса - има успешното ръководство в 

обучение и защита на 2 дипломанти. 

Трудовете представени за участие в конкурса са предназначени за 

обучение на слушателите и студентите във Военна академия ‚Г.С. 

Раковски“. 

 

 5. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната 

длъжност 

Предоставената от кандидатът в конкурса научна продукция 

отговаря на изискванията на Оценъчна система на показателите за заемане 

на академична длъжност „доцент“ по дейности и показатели в 

професионално направление - 9.2. Военно дело:  

Общо точки показател „А“ -50; Общо точки показател „В“ – 100; 

Общо точки показател „Г“ – 230; Общо точки показател „Д“ – 90. При 

изискуеми 400 точки, кандидатът има 470 точки. 

  6. Характер на научните приноси 

Основните приноси на кандидата са с научен, научно приложен и 

приложен характер и могат да се обобщят с постигнатите научни 

резултати.  

Постигнатите в научните трудове, представени за рецензиране, 

научни и научно-приложни приноси са свързани с изследването и 

разкриването на редица теоретически, практически и практико-приложни 

проблемни въпроси: 

- Чрез разглеждане и анализ на изследванията в областта на 

отбраната са изведени и представени тенденциите в развитието на 

оперативното изкуство – трудове №№: 3.1; 7.6; 7,7; 



- Систематизирани са основните механизми при вземане на решение 

на основата на изследван опит в съвременните конфликти и методологията 

в нормативната база -  трудове №№: № 3.1;7.9;7.23;  

- Изследвани са факторите, които определят условията 

характеризиращи спецификата на операциите в отговор на кризи и 

връзката с изискванията към способностите на силите - трудове №№: 3.1; 

7.2; 7.15;  

- Систематизирани са факторите, определящи характеристиките, 

измеренията и спецификациите на съвременните конфликти формирани от 

комплексните регионални и глобални процеси. - трудове №№: 3.1, 7.5,  

7.16; 

- 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 - трудове №№: 3.1, 7.18,  7.18; 

 

7. Оценка в каква степен приносите са дело на кандидата. 

В предоставените ми рецензиране материали е видно приложението 

на резултатите от научноизследователската дейност на кандидатът в 

конкурса - доктор Данко Фаразов, което се потвърждава и от 

представената справка за цитиранията. Доктор  Данко Фаразов е основен 

автор в  представените публикации.  

Считам, че трудовете са самостоятелно дело на кандидатът и 

успешно защитават неговите претенции за научни и научно приложни 

приноси. 

 

8. Критични бележки 

Към представените за рецензиране материали могат да се отправят и 

някои критични бележки: 

- списъкът на използваната литература в част от публикациите не е 

оформен съгласно изискванията на Стандарт за библиографско цитиране –

БДС/ISO 690:2021;  



- в оформянето на част от трудовете има неточности, повторения и 

много редакционни, граматически и стилови грешки, които не намаляват 

научната им стойност, но влошават възможностите за бързо възприятие; 

- основна част от публикуваните научни трудове за съжаление касаят 

една строго специфична аудитория, което стеснява възможностите за 

активно участие в научния обмен, презентиране и защита на новаторски 

научни идеи от кандидата пред академичната общност в системата за 

национална сигурност. 

Надявам се и препоръчвам на доктор Данко Фаразов да продължи 

своите научни търсения и реализацията на постигнатите научни резултати 

в преподавателската си дейност, защото практиката е мерило за 

достоверността на науката, а мисията на науката е да проправя разумния 

път на практиката пред вече опасно „саморазширяващата чрез незнание,  

плагиатство и високо самомнение“ научна общност в сферата на 

сигурността и отбраната във ведомствените висши училища! 

Препоръчвам и пожелавам на доктор Данко Фаразов да започне да 

популяризира своите научни резултати чрез доклади при участие в 

международни научни форуми и публикуване на научни статии в списания 

реферирани от световните научни бази данни  Scopus и WoS. Защото 

„научният дизайн“ трябва да върви ръка за ръка с „научната смиреност и 

достойнство“. Публикациите пред „избрана“ специфична аудитория и 

цитирането в „тесен кръг“ не носят апробиране пред научната общност за 

сигурност и верификация на предложените резултати! 

Нямам съвместни публикации с кандидата. 

 

9. Заключение 

Предоставената от кандидата в конкурса доктор Данко Динев 

Фаразов, документация и научна продукция отговарят на изискванията на 

чл.21.(1) и чл. 24  от Закона за развитие на академичния състав в Република 

България и чл.47.(2) и чл.48.(3) за съответствие с минималните национални 

изисквания и с изискванията по чл. 1а, ал. 2 от Правилника за неговото 

приложение.  

Оценката ми за научните трудове на доктор Данко Динев Фаразов, 

единствен участник в конкурс за заемане на академична длъжност 

„Доцент“ (обявен в Държавен вестник, бр. 99/13.12.2022 г.), в област на 

висшето образование 9. Сигурност и отбрана”, професионално 



направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и 

управление на въоръжените сили”  в катедра „Съвместни операции и 

планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ във Военна 

академия „Г. С. Раковски“  е „положителна”. 

Предлагам на уважаемото Научно жури по конкурса да класира 

кандидатът, доктор Данко Динев Фаразов и да предложи на факултетния 

съвет на Факултет „Национална сигурност и отбрана“ във Военна 

академия „Г. С. Раковски“- гр. София да бъде избран и да заеме 

академичната длъжност „Доцент“ в област на висшето образование 9. 

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

научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”  в 

катедра „Съвместни операции и планиране“ на факултет „Национална 

сигурност и отбрана“ във Военна академия „Г. С. Раковски“. 
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Defense”, professional field 9.2. “Military Affairs”, Scientific specialty 

“Organization and Management of the Armed Forces” in the department “Joint 

Operations and Planning” of „National Security and Defense“ faculty of Rakovski 

National Defence College. 

 

mailto:stojkods@abv.bg
https://cris.nacid.bg/public/scientist-preview/13856
https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/13856


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

Republic of Bulgaria № ОХ-1114/25.11.2022 г.  

Documents for participation in the competition were submitted by only one 

participant within the legal deadline: Lieutenant Colonel Danko Dinev Farazov, 

Ph. D., chief assistant in the department of “Joint Operations and Planning” of the 

faculty of “National Security and Defense” of Rakovski National Defence 

College. 

By decision of a meeting of the Commission for verification of documents 

and admission to the competition of the candidate according to Art. 48. (1) and 

(2) of the Regulations for the implementation of the RDASRB, lieutenant colonel 

chief assistant Danko Dinev Farazov, Ph. D. is allowed to participate in the 

contest.  

The standpoint is made on the basis of Order No. СИ29-РД03-

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

The scientific research and teaching activity of the candidate in the contest, 

Danko Farazov, Ph. D., is mainly directed in the field of creation and expansion 

of scientific knowledge through theoretical and substantive analysis of the basic 

activities in the scope of operative art, which are most closely related to the 

essence of current processes and conditions for the development and 

transformation of the operational use of forces in modern conflicts. 

All this determines the relevance of the researched scientific problem, also 

aimed at the process of operational planning, which is the essence and 

fundamental basis for all other activities. 

The relevance of the problems developed by Danko Farazov, Ph. D. in the 

works presented for review for participation in the contest, in a scientific and 

applied scientific sense, also stems from the need to expand the systematic 

scientific knowledge of the interaction between the different levels in the planning 

process of multinational operations. 

With his scientific research and scientific applied activity, the candidate - 

Danko Farazov, Ph. D. expands the scope of the category apparatus, with which 

the scientific theory, through a transdisciplinary approach to the various 

dimensions, makes it possible to examine, above all, the relationship between the 

basic activities in the scope of operative art and the possibilities, limitations, and 

the ever-increasing demands on the planning process. 



1. General description of the materials submitted for review under the 

contest (monographs, textbooks, certificates and patents, articles, and 

reports) 

The participant in the contest - Danko Farazov, Ph. D. is the author of 26 

scientific publications (718 pages in total) in specialized journals. Of these, 2 are 

related to the educational and scientific degree "doctor". Twenty-four (24) of the 

publications presented in the contest (with a total volume of 443 pages), all of 

which are his own work are offered for review. 

The listed titles are distributed as follows: 

Publications in the country: 

Monographs – 1 pcs - 244 p.; 

Scientific articles – 1 pcs – 10 p.; 

  Scientific reports – 22 pcs – 189 p.; 

Publications in English and abroad - none. 

I except for review all the materials presented by the candidate, which, in 

my opinion, are in the subject of the contest, and contain contributing points in 

the scientific field which I reviewed. 

The number of publications is representative and I estimate it as sufficient 

for participation in a contest for the academic position of “associate professor” at 

the Rakovski National Defence College. 

2. General characteristics of the candidate's scientific, applied 

scientific and pedagogical activities 

The works of Danko Farazov, Ph. D. submitted for review are in the field 

and cover the subject of the specialty of the contest for the occupation of the 

academic position of “associate professor” in the field of higher education 9. 

“Security and Defense”, professional field: 9.2. “Military affairs”. 

The publications are in specialized scientific journals and conference 

proceedings: Publishing house of Rakovski National Defence College; Publishing 

house of Vasil Levski National Military University, etc. 

The applicant's style is academic and accessible. 

The candidate in the contest, Danko Farazov, Ph. D. presented his works in 

a different format, organized in several main thematic areas: 



- generating new knowledge about theoretical regularities related to the 

basic requirements regarding the organization and capabilities of the forces for 

their effective use; 

- expanding the theoretical framework related to planning, decision-making 

and interaction with a wide range of actors within multinational operations; 

- justification of the need for interaction between working bodies and 

decision-makers, which substantiates the responsibilities and principles of work 

in the headquarters in the planning process. 

The work of Danko Farazov, Ph. D. on the topic of his doctoral dissertation 

“Improving the decision-making process when applying the comprehensive 

approach to operations planning” defended on 24.07.2019 was continued and this 

topic appears as central or as an aspect in part of the publications following the 

defense of the dissertation. 

 

3. Standpoint on the presence or absence of plagiarism 

According to the submitted Reference for original scientific contributions 

under the requirements of Art. 53.5 of the Regulations for the Implementation of 

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

no plagiarism in scientific works has been proven according to the law. I am not 

aware of and have not received a signal of plagiarism or false presentation of 

scientific information in the materials submitted for participation in the contest. 

 

 4. Assessment of the pedagogical preparation and activities of the 

candidate 

The candidate in the contest, Danko Farazov, Ph. D. has been an assistant 

since 01.08.2019 and holds the position of chief assistant in the department of 

“Joint Operations and Planning” of the faculty of “National Security and Defense” 

of Rakovski National Defence College from 27.12.2019. 

He teaches classes on the academic disciplines: “Use of armed forces in 

missions, joint operations and multinational campaigns”; “NATO Operations 

Planning”; “Crisis Response Operations”; “The Comprehensive Approach to 

Crisis Management” and “Fundamentals of the Operational Use of Armed 

Forces”. 

The teaching activity of the candidate includes classes in both educational 

qualification degrees of higher education (bachelor and master). 



The works submitted for participation in the competition are intended for 

the teaching of postgraduates and students in the Rakovski National Defence 

College. 

 5. Fulfillment of the requirements for occupying the academic 

position 

The scientific production provided by the candidate in the contest meets the 

requirements of the Evaluation System of the indicators for occupying the 

academic position of “associate professor” by activities and indicators in a 

professional field – 9.2. Military Affairs: 

Total points indicator “A” - 50; Total points indicator “B” - 100; Total 

points indicator “D” - 230; Total points indicator “D” - 90. With required 400 

points, the candidate has 470 points. 

 6. Nature of scientific contributions 

The main contributions of the candidate are of a scientific, scientifically 

applied and applied nature and can be summarized with the achieved scientific 

results. 

The scientific and scientific-applied contributions achieved in the scientific 

works submitted for review are related to the study and disclosure of a number of 

theoretical, practical and practical-applied problematic issues: 

- By examining and analyzing the research in the field of defense, the trends 

in the development of operational art have been deduced and presented – works 

№№: 3.1; 7.6; 7.7; 

- The main decision-making mechanisms are systematized on the basis of 

researched experience in modern conflicts and the methodology in the normative 

base – works №№: № 3.1; 7.9; 7.23;  

- The factors that determine the conditions characterizing the specificity of 

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

capabilities of the forces – works №№: 3.1; 7.2; 7.15;  

- The factors determining the characteristics, dimensions and specifications 

of modern conflicts formed by complex regional and global processes are 

systematized – works №№: 3.1, 7.5, 7.16; 

- The possibility of using classical military methods and ways of acting 

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 – works №№: 3.1, 7.18, 7.18; 



 

7. An assessment of the extent to which the contributions are the 

work of the candidate 

In the materials provided for review, the application of the results of the 

scientific research activity of the candidate in the contest - Danko Farazov, Ph. D. 

is evident, which is also confirmed by the presented reference for the citations. 

Danko Farazov, Ph. D. is the main author of the presented publications. 

I consider that the works are the independent work of the candidate and 

successfully defend his claims for scientific and scientifically applied 

contributions. 

8. Critical notes 

Some critical remarks can also be made to the materials submitted for 

review: 

- the list of the references used in some of the publications is not formatted 

according to the requirements of the Bibliographic Citation Standard - BDS/ISO 

690:2021; 

- in the formatting of some of the works there are inaccuracies, repetitions 

and many editorial, grammatical and stylistic errors, which do not reduce their 

scientific value, but worsen the possibilities for quick perception; 

- the main part of the published scientific works unfortunately concern a 

strictly specific audience, which narrows the opportunities for active participation 

in the scientific exchange, presentation and defense of innovative scientific ideas 

by the candidate before the academic community in the national security system. 

I hope and recommend to Danko Farazov, Ph. D. to continue his scientific 

research and the realization of the achieved scientific results in his teaching 

activity, because practice is a measure of the credibility of science, and the 

mission of science is to pave the reasonable path of practice in front of the already 

dangerously "self-expanding through ignorance, plagiarism and high conceit" 

scientific community in the field of security and defense in departmental higher 

schools! 

I recommend and wish to Danko Farazov, Ph. D. to start promoting his 

scientific results through reports and participation in international scientific 

forums and publication of scientific articles in journals referenced by the world 

scientific databases Scopus and WoS. Because “scientific design” must go hand 

in hand with “scientific humility and dignity”. Publications before a “selected” 



specific audience and citation in a “narrow circle” do not bring approval before 

the scientific community for security and verification of the proposed results! 

I have no co-authored publications with the candidate. 

9. Conclusion 

The documentation and scientific production provided by the candidate in 

the competition, Danko Dinev Farazov, Ph. D. meet the requirements of Art. 

21.(1) and Art. 24 of the Law on the Development of the Academic Staff in the 

Republic of Bulgaria and Art. 47.(2) and Art. 48.(3) for compliance with the 

minimum national requirements and with the requirements under Art. 1a, para. 2 

of the Regulations for its application. 

My assessment of the scientific works of Danko Dinev Farazov, Ph. D – 

sole participant in the contest for the occupation of the academic position 

"Associate Professor" (promulgated in the State Newspaper issue no. 

99/13.12.2022), 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 „National Security and Defense“ faculty of Rakovski National 

Defence College is “positive”. 

I propose to the respected Scientific Jury of the contest to qualify the 

candidate, Danko Dinev Farazov, Ph. D. and to propose to the faculty council of 

„National Security and Defense“ faculty of Rakovski National Defence College – 

Sofia to be chosen to occupation of the academic position “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 „National 

Security and Defense“ faculty of Rakovski National Defence College. 

 

 

Veliko Tarnovo 

06.03.2023                         

                        

                                      

                                    

                                                                           

Professor, D.Sc., Eng.     

                                               (Stoyko Stoykov) 



 


