С Т А Н О В И ЩЕ
по обявен конкурс за заемане на академична длъжност „професор” по
научна специалност „Организация и управление извън сферата на
материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”, в
област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално
направление 9.1. „Национална сигурност“ в институт „Перспективни
изследвания за отбраната“ на Военна академия „Г. С. Раковски”, обявен в
ДВ, бр. 12 от 12.02.2021 г.
Кандидат за конкурса е доц. д-р Максим Карев
Автор на становището: проф. д. н. Любомир Кирилов Тимчев
І. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ
В списъка на научните публикации на кандидата в конкурса за
„професор“, доцент д-р Максим Карев, са включени 15 заглавия. От тях за
рецензиране се предлагат 13.
Те могат да се класифицират в следните групи:
 Монографии

3;

 Статии

4;

 Доклади

3;

 Проекти

3.

Другите публикации в списъка (два учебника), които не се предлагат за
рецензиране, са свързани с научната и преподавателската дейност на кандидата.
Представените за рецензиране разработки са издадени след получаването
на научната степен „доктор” и заемането на академичната длъжност „доцент“.

ІІ. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА,

НАУЧНО-ПРИЛОЖНАТА

И

ПЕДАГОГИЧЕКАТА

ДЕЙНОСТ НА КАНДИДАТА
По своето предназначение научноизследователската дейност на доц. д-р
Максим Карев е посветена на актуални въпроси, отнасящи се до сигурността и в
частност отбраната на страната. Отделено е място на логистиката, а също и на
практически приложими въпроси, които могат да са от значение за
организацията на дейността на компетентните органи. Особено внимание е
отделено на някои от основните съвременни способи и подходи, с оглед поголяма ефективност в дейността на тези органи. Използва историческия
преглед, като част от изследователската си работа, което допълнително
повишава нивото на публикациите.
Представените научни трудове са лично дело на кандидата за заемането
на академичната длъжност „професор”. В този смисъл те отговарят на
изискванията за участие в конкурс за получаване на тази академична длъжност.
Приложената справка за приносите отразява правилно научните и научноприложните постижения и тяхното приложение в учебната работа и в
управленската дейност.
Важно е да отбележим, че кандидатът е от 37 г. на работа в Министерство
на отбраната, от които 21 г. преподавателски стаж. През 2007 г. успешно
защитава дисертация и му е присъдена образователната и научна степен
„доктор”. През 2015 е първата му хабилитация, вследствие на което заема
длъжността „доцент“ в Институт за перспективни изследвания за отбраната на
Военна академия „Г. С. Раковски”.
Видно от справката за аудиторната заетост, доц. Карев чете цикъл от
лекции, като ежегодно изпълнява необходимия хорариум за заеманата
длъжност. Това само по себе си го прави изграден преподавател, което е от
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значение както за учебния процес, така и за заемането на въпросната
академична длъжност „професор“. Той е изграден преподавател, с добра
теоретична и практическа подготовка и стремеж да прилага интерактивни и
творчески форми и методи в учебния процес. От контактите ми с преподаватели
от Военна академия, разбирам, че кандидатът се ползва с уважението на
обучаемите и колегите си.
ІІІ. ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ И ПРИНОСИ В
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА РЕЦЕНЗИРАНЕ ТРУДОВЕ
1. Монографията си „Една от мисиите в Афганистан. През погледа на
националния командир на българския военен контингент, юни 2013 –
февруари 2014 г.“ доц. д-р Карев, посвещава на подготовката, отпътуването,
изпълнението на задачите и завръщането на българския контингент от
поредната мисия. Става въпрос за участието на Българската армия съвместно с
международни сили за поддържане на реда и сигурността в Афганистан –
International Security Assistance Force ISAF. На основата на участието на 25-ти
български военен контингент, са споделени виждания, поуки и добри практики.
Авторът прави подробен анализ в контекста на своя личен професионален опит.
В изследването си той лансира виждането си, че в трудни ситуации, каквито
безспорно са мисиите, наличието на повече гледни точки увеличава
възможността за намирането на адекватни решения. Специално следва да
подчертаем, че става въпрос за мнението на експерти в областта на сигурността
и по-конкретно в отбраната. По-конкретно става въпрос за лични виждания, а
също и за такива на други участници в мисии. Акцентирано е върху
подготовката на контингента, неговото отпътуване от страната, изпълнението на
поставените задачи зад граница и разбира се завръщането на състава.
Специално място е отделено на някои изводи, от които най-важен е този, че
тъкмо участието в такива мисии освен, че е безценен опит на участващите
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военнослужещи, но и важна предпоставка за успешно участие, при
изпълнението на задачите в следващи такива.
Авторът отделя специално внимание на полезността на информацията,
предоставена на ръководството на Министерството на отбраната. Не е за
пренебрегване и възможността този именно анализ, да спомогне за повишаване
нивото на ефективност, при изпълнението на задачи в мисии извън граница.
Това само по себе си насочва вниманието върху важността на системния анализ
в практическото приложение на получените резултати, като на база за бъдещи
изследвания и развитието на концепции и доктрини на НАТО, в областта на
различни контингенти в международни мисии.
На тази основа са направени обобщения и предложения за промяна, част
от които вече са апробирани.
Приносите в монографията могат да бъдат обобщени по следния начин:
 Преди всичко ще отбележим, че е доказан и определен, като безценен
натрупаният

опит

при

участието

на

български

контингент

в

международни мисии. Това се отнася най-вече за повишаване
боеспособността на военните ни формирования;
 Като принос може да се приеме и важността на систематизираната
информация, предоставяна на ръководството на Министерството на
отбраната,

свързана

с

резултатите

от

проведеното

емпирично

изследване. Като резултат от това може да се повиши ефективността в
организацията на работа, на българските военнослужещи, при бъдещи
такива мисии.
2. В статията „Изследване опита на военнослужещи, участвали в
мисии на НАТО в Афганистан“ се прави анализ, посветен на същата
тематика, но представен във фрагментарен вариант. По този начин авторът иска
още веднъж да заостри вниманието на специалистите върху резултатите от
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проведеното емпирично изследване на военнослужещи, участвали в мисии на
НАТО в държавата – Афганистан. Акцентирано е върху целта на изследването,
която е оценка на български военнослужещи за организацията, свързана с
подготовката, провеждането и приключването на мисии извън страната. В тази
връзка са формулирани изводи и препоръки с практическа насоченост.
Анализът на тази дейност може да се определи като принос за автора от
практико-приложен характер, свързан с процеса по формиране и подготовка на
българските участници в контингента за изпълнение на мисии под егидата на
НАТО.
3. С характер на научно изследване е и докладът „Проблеми в
логистичното осигуряване по време на мисия зад граница“. Посветен е на
отделни проблеми, свързани с логистиката по време на мисия. Става въпрос за
мисия на български военен контингент извън страната. По специално,
изследването разглежда действията на контингента в условията на заплаха.
Макар и фрагментарно, обхваща управлението на логистичната информация.
Става въпрос за тази, свързана с планирането на логистичното осигуряване за
превоз на хора. Отделено е място и на логистичното осигуряване при посрещане
на българска делегация в района на мисията. Важно за публикацията са
направените изводи от решението на такъв проблем. Именно в тях намираме и
приносните моменти. Това е така, защото те освен, че развиват теорията за
логистичната поддържка в различните видове мисии и операции, имат и
практико-приложен принос, състоящ се в усъвършенстването на отделните
стъпки.
4. Учебникът „Механизираният батальон в боя“, в съавторство,
издание на НВУ – Васил Левски е разработен в съответствие с преподаваната
тематика. Състои се от 9 глави. В тях са представени основните видове бой
воден от механизирания батальон. По-конкретно става въпрос за настъпление,
отбрана, марш и срещен бой. Работата третира и въпросите на бой в други
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условия, като форсиране на водна преграда, в планинско-гориста местност и в
населено място. Трудът има подчертано практически характер и е от значение
за повишаване способностите на Българската армия в специфични условия.
Съдържа обаче и теоретични аспекти, с което се обогатяват знанията на
адресатите и в тази част. В този смисъл както повечето учебници с такава
тематика, той може да се използва за обучение на кадрите на българсиката
армия, с оглед повишаване на знанията им.
5. Успешно допълнение на цялостната изследователска дейност са
другите научни доклади и статии на кандидата, самостоятелно или в
съавторство. Същите са с научна и практико-приложна стойност и са посветени
на националната сигурност и отбраната на страната. Предлагат се и конкретни
организационни

мерки

за

повишаване

ефективността

в

работата

на

специализираните органи. Не са пропуснати и въпроси свързани с логистиката.
Тези публикации са по-малки като обем, но не и по значение. Както вече
имахме възможност да отбележим, с публикациите си г-н Карев, показва
афинитет към важни проблеми от значение за сигурността и отбраната, някои от
които прави на основата на исторически анализ. Обосноваването на идеите си
той

прави

посредством

интелигентни

подходи

и

изразни

средства.

Предложените в научните публикации тези са подплатени не само научно, но и
от гледна точка на практическата приложимост. Представени са достъпно и
могат да са полезни за всички служители от изпълнителския и ръководен състав
на МО, а също и от други структури от сектора „Сигурност“. Част от
съжденията му могат да послужат на научни работници, в областта на
националната сигурност и отбраната в страната.
Имайки предвид, че става въпрос за заемане на академична длъжност, не
бива да пропускаме проектите, в които доц. Карев е участвал. Това е не само
възможност за набиране на средства, но подходът към това ясно говори за
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интелекта и възможностите на участниците, техния лидер, но и училището,
което представляват.
ІV. ЛИЧНИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ И СТАНОВИЩЕ ЗА КАНДИДАТА
Познавам доц. д-р Максим Карев главно от срещите си с колегите от
Военна академия по време на различни научни форуми. От публикациите му е
видно, че той проявява трайни интереси в научноизследователската дейност.
Откроява се афинитета му към проблемите, свързани със защитата на
националната сигурност и най-вече отбраната.
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение ще отбележа, че представените за рецензиране научни
публикации с автор доц. д-р Максим Карев, както и преподавателската му и
управленска дейност, ми дават основание УБЕДЕНО да препоръчам на
уважаемото научно жури да предложи на Съвета на института да избере
кандидата за заемане на академичната длъжност „професор” в научна секция
„Научна дейност, развитие на академичния състав и докторанти“ във Военна
академия „Г. С. Раковски”.

01.05.2021 г.
Гр. София
Изготвил:
проф. д.н. Л. Тимчев
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STATEMENT
on announced competition for the academic position „Professor“ in the
scientific specialty „Organization and management outside the field of
material production (Security and Defense Management)“, in the field of
higher education 9. „Security and Defense“, professional field 9.1. „National
Security“ at the Defense Advanced Research Institute of Rakovski National
Defence College, announced in SG, issue 12 of 12.02.2021.

Candidate for the competition is Assoc. Prof. Dr. Maksim Karev
Author of the opinion: Prof. Dr. Lyubomir Kirilov Timchev

І. General description of the materials presented
The list of scientific publications of the candidate in the competition for
"professor", associate professor Dr. Maxim Karev, includes 15 titles. Of these, 13
are offered for review.
They can be classified into the following groups:
• Monographs………………………………… 3;
• Articles……………………………………... 4;
• Reports……………………………………… 3;
• Projects……………………………………... 3.
The other publications in the list (two textbooks), which are not offered for
review, are related to the scientific and teaching activity of the candidate.
The developments presented for review were issued after the „Doctor“
scientific degree and the occupation of the academic "Associate Professor" was
received.

ІI. General characteristics of the research, scientific and applied and
pedagogy activity of the applicant
In his purpose, the research of Assoc. Prof. Maksim Karev is devoted to
current security issues and, in particular, defense of the country. There is a place of
logistics, as well as practically applicable issues that may be relevant to the
organization of the competent authorities. Particular attention is paid to some of the
main contemporary means and approaches, with a view to greater efficiency in the
activities of these bodies. Uses the historical review as part of its research work,
which further raises the level of publications.
The scientific works presented are the personal work of the applicant for the
acquisition of the Academic Position "Professor". In this sense, they meet the
requirements for participation in a competition for this academic position.
The attached contribution for contributions is correctly reflected in scientific
and scientific and applied achievements and their application in the learning and in
managerial activity.
It is important to note that the candidate has been working in the Ministry of
Defense for 37 years, of which 21 years of teaching experience. In 2007 he
successfully defended his dissertation and was awarded the educational and
scientific degree "Doctor". In 2015 he had his first habilitation, as a result of which
he held the position of "Associate Professor" at the Institute for Advanced Studies
in Defense of Rakovski National Defence College.
As can be seen from the report on classroom employment, Assoc. Prof.
Karev gives a series of lectures, annually performing the necessary hours for the
position. This in itself makes him an established teacher, which is important both
for the learning process and for holding the academic position in question
"professor". He is a built teacher, with good theoretical and practical training and
striving to apply interactive and creative forms and methods in the learning process.
From my contacts with teachers from Rakovski National Defence College, I
understand that the candidate enjoys the respect of his students and colleagues.
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ІІІ. Assessment of scientific achievements and contributions in the
proposed works
1. Your monograph „One of the missions in Afghanistan. Through the sight
of the National Commander of the Bulgarian Military Contingent, June 2013 February 2014“ Assoc. Prof. Dr. Karev, devoted to the preparation, departure,
performance of the tasks and return of the Bulgarian contingent from the next
mission. It is about the participation of the Bulgarian Army together with
international forces to maintain order and security in Afghanistan - International
Security Assistance force isaf. On the basis of the participation of the 25th
Bulgarian military contingent, views, lessons and good practices are shared. The
author makes a detailed analysis in the context of his personal professional
experience. In his study he launched his view that in difficult situations that were
undoubtedly the missions, the availability of more points of view increasing the
possibility of finding adequate solutions. Especially we should emphasize that it is
the opinion of security experts and, in particular, in defense. In particular, it is
personal views, as well as those of other missions. It is emphasized on the
preparation of the contingent, its departure from the country, the execution of the
set tasks abroad and, of course, the return of the composition. A special place is
devoted to some conclusions from which the most important is that the
participation in such missions apart from being an invaluable experience of the
participating soldiers, but also an important prerequisite for successful participation
in the performance of the tasks in subsequent ones.
The author pays special attention to the usefulness of the information
provided to the management of the Ministry of Defense. It is not for neglect and the
possibility that this analysis, to help increase the level of efficiency in the
performance of tasks in non-border missions. This in itself focuses on the
importance of systematic analysis in the practical application of the results obtained
as a basis for future research and development of NATO concepts and doctrines in
the field of different contingents in international missions.
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On this basis, summaries and changes have been made, some of which are
already apart.
The contributions to the monograph can be summarized as follows:
• Above all, we will note that it is proven and determined as an invaluable
accumulated experience in the participation of a Bulgarian contingent in
international missions. This applies mostly to increasing the fighting of our military
formations;
• The importance of systematic information provided to the management of
the Ministry of Defense relating to the results of the empirical examination can be
accepted as a contribution. As a result, efficiency in the organization of work,
Bulgarian soldiers can be increased in future missions.
2. In the article „Exploring the experience of soldiers who participated in
NATO missions in Afghanistan“ is analyzed dedicated to the same theme but
presented in a fragmentary option. In this way, the author wants the attention of
specialists on the results of the empirical study of soldiers who participated in
NATO missions in the state - Afghanistan. It is emphasized on the purpose of the
study, which is an evaluation of Bulgarian soldiers to the organization related to the
preparation, conduct and closure of missions outside the country. In this regard,
conclusions and recommendations with practical focus are formulated.
The analysis of this activity may be defined as a contribution to the practice
author of a practical character related to the process of the formation and
preparation of Bulgarian actors in the contingent for the implementation of
missions under the auspices of NATO.
3. The nature of a scientific study is the report „Problems in logistical
insurance during a regional mission“ devoted to individual problems related to
logistics during a mission. It's about a mission on a Bulgarian military contingent
outside the country. In particular, the study examines the acts of the contingent in
terms of a threat. Although fragmentary, it covers the management of logistics
information. It is about this related to the planning of logistics for transporting
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people. It is also a place for logistical insurance when meeting a Bulgarian
delegation to the Mission area. It is important for the publication the conclusions of
the solution to such a problem. It is in them that we also find the contributions. This
is because they are, in addition to developing the theory of logistical support in
different types of missions and operations, have a practical contribution consisting
of improving the individual steps.
4. The textbook „The mechanized battalion in paint“, in co-authorship,
edition of NVI - Vasil Levski is developed in accordance with the taught themes. It
consists of 9 heads. They present the main types of water water from the
mechanized battalion. In particular, there is an offensive, defense, march and
meetings. The work also treats the questions of fighting in other conditions, such as
a water barrier, in a mountain-wooded area and in the village. Labor has a marked
practical nature and is important for increasing the capabilities of the Bulgarian
army in specific conditions. However, contains theoretical aspects, which enrich
the knowledge of the addressees and in that part. In this sense, as most textbooks
with such a topic, it can be used to train the Bulgarian Army's cadres in order to
increase their knowledge.
5. Successful addition to overall research is other scientific reports and
articles of the applicant, alone or co-authorship. They have scientific and practical
value and are devoted to the national security and defense of the country. Specific
organizational measures are also available to increase the efficiency of the
specialized bodies. No logistics issues missed.
These publications are smaller as volume, but not in importance. As we have
already had the opportunity to note, with their publications Mr. Karv, shows
affinity for important security and defense issues, some of which makes historical
analysis. Justifying our ideas he is doing through intelligent approaches and means
of expression. The ones proposed in scientific publications are lined not only
scientific but also in terms of practical applicability. They are presented and may be
useful for all ME execution and management officers and other structures in the
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Security sector. Part of its judgments can serve researchers in the field of national
security and defense in the country.
Given that it is a question of holding an academic position, we should not
miss the projects in which Assoc. Prof. Karev. This is not only an opportunity to
raise funds, but the approach to this clearly speaks to the intellect and capabilities
of the participants, their leader, but also the school they represent.
ІV. Personal impressions and opinion to the applicant
I know Assoc. Prof. Dr. Maksim Karev mainly from his meetings with
colleagues from Rakovski National Defence College during various scientific
forums. His publications show that he has a lasting interest in research. His affinity
for the problems related to the protection of national security and especially defense
stands out.
V. Conclusion
In conclusion, I would like to note that the scientific publications submitted
for review by Assoc. Prof. Dr. Maksim Karev, as well as his teaching and
management activities, give me reason to CONVINCELY recommend to the
esteemed scientific jury to propose to the Council of the Defense Advanced
Research Institute to select the candidate of the academic position „Professor“ in
the scientific section „Scientific activity, development of the academic staff and
doctoral students“ at Rakovski National Defence College.

01.05.2021.

Prepared:

Sofia
Prof. Dsc. L. Timchev
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