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I.
1.

Оценка на представените материали за участие в конкурса
Оценка на хабилитационния труд на кандидата

Представеният за рецензия хабилитационен труд на кандидата доцент
д-р Максим Карев „Една от мисиите в Афганистан: През погледа на
националния командир на българския военен контингент, юни 2013 –
февруари 2014“ е разработен през 2021 г. с общ обем 126 страници. В него е
представено изследване на конкретно участие на Българската армия в мисия
зад граница – в операцията на Международните сили за поддържане на
сигурността в Афганистан (International Security Assistance Force – ISAF).
Монографията е разработена върху участието на 25-ти български военен
контингент в мисията на ISAF в периода юли 2013 г. – февруари 2014 г.
Независимо от конкретният времеви обхват на изследването, приемствеността
на мисията в продължителен период позволява провеждане на задълбочено
изучаване на поуките от практиката и представяне на обобщения на опита от
участието е една от най-продължителните мисии с разширено международно
участие на множество страни. Личното участие на автора на свой ред е
предпоставка за научноприложно споделяне задълбочен собствен опит и поуки
както от позитивни практики, така и разкрити пропуски в организацията и
провеждането на мисията.
В хабилитационния труд е формулирана и защитена теза, според която
умелото споделяне на многостранна експертиза от провеждането на операции
по опазване на мира зад граница е съществен принос към повишаване
скоростта, качеството и ефективността на вземане на решения при
разрешаването на сложни проблеми. Използването на експертността на
критични научно обосновани експертни мнения и гледни точки допринася за
повишаване качеството на подготовката за гарантирано постигане на чрез
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успешно решаване на основните задачи и представяне на въоръжените сили и
страната в съюзен и коалиционен формат на провеждане на мисии.
В защита на тезата са представени последователно и аналитично
подготовката на контингента, отпътуването, разполагането за изпълнението на
задачите, както и приключването на мисията на контингента чрез оценките на
националния командир. Споделени са личен опит и експертни оценки не само
на автора , но и на други участници в различни мисии. За целта е проведено
емпирично социологическо проучване, чието резултати са използвани в
подкрепа на защитаваната теза. Обобщените резултати от емпиричното
изследване на опита на военнослужещи от участие в мисии зад граница
разкриват позитивни оценки за натрупания професионален опит, който
впоследствие може да бъде използван за повишаване адекватността на
планирането и изграждането на способности на въоръжените сили за
изпълнение на тяхната мисия за принос към международния мир и сигурност.
Допълнителни предимства на хабилитационния труд се разкриват с
възможността резултатите от научноприложното изследване да бъдат
използвани от командването на въоръжените сили и ръководството на
Министерството на отбраната за повишаване качеството на подготовката,
оборудването и управление на контингенти зад граница при изпълнение на
сложни задачи. Акцентирано е върху потребността от непрекъснато
повишаване качеството на организацията на подготовката преди развръщането
на контингентите. Проведен е задълбочен анализ на реалната същност на
мисиите и възможностите за проследяване и управление на рискове и
своевременно реагиране при заплахи, опериране в сложна среда с високи
степени на непредвидимост и неопределеност, изведени са научнообосновани
критерии за оценка.
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Представеният от кандидата хабилитационен труд е сполучлив опит за
целенасочено и обхватно научно изследване на съвременни практики във
въоръжените сили за подготовка и провеждане на участие в операции и мисии
зад граница. Монографията може да бъде оценена по същество като
самостоятелен принос на автора за обогатяване и систематизиране на знанието
и практики от изграждането и използването на способностите на въоръжените
сили. Създадени са основи за научнообосновано използване на експертен и
професионален опит с цел обогатяване на методологията на целенасочени
научноприложни изследвания, насочени към разширяване на практиката на
обучението и управлението на въоръжените сили в сложна международна
среда с множество рискове и заплахи за сигурността.
2.

Оценка на останалите публикации за участие в конкурса

Съдържанието

и

актуалността

на

останалите

представени

за

рецензиране трудове (две монографии, статии – 4, доклади 3, три проекта ,
общо – 13, позволяват извод, че кандидатът притежава задълбочени научни
познания и утвърдени научноприложни умения, които прилага при изследване
и популяризиране резултатите от тях в специализирани издания в областта на
националната сигурност. Не се приема за рецензиране книгата „Ефективност
на средствата за бронетанково техническо осигуряване“, която е издадена на
базата на защитен дисертационен труд. Затова след предходното рецензиране
на хабилитационния труд, за рецензиране остават една монография, три статии
в съавторство на английски език в списания с научно рецензиране, три доклада
в съавторство от участие в национални научни конференции, както и два
учебника на български език в съавторство.
Тематиката и съдържанието на представените за участие в конкурса
публикации могат да бъдат отнесени в областта на националната сигурност и
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класифицирани като напълно съответстващи с предметната област на
конкретно обявения конкурс. Монографията, която кандидатът за участие в
конкурса е представил в качеството на нехабилитационен труд е в съавторство
със заглавие „Български военни контингенти в мисии зад граница. Опитът от
Афганистан, издадена е през 2020 година със съдържание в 214 страници и
разделителен протокол от 04.02.2021 г.
Монографията разглежда правните основи на участието на контингенти
от въоръжените сили на Република България в мисии зад граница. Конкретен
акцент е поставен върху участието Българската армия в мисията на
Международните сили за поддържане на сигурността в Афганистан. В
монографията е предложено задълбочено описание на географските
особености,

етническата

структура

на

населението,

религиозната

принадлежност на средата. Извършен е ретроспективен исторически преглед
на конфликтите в азиатската страна, като за целта са изследвани подбрани
литературните източници. В исторически план е оценено и участието на
въоръжените сили на Република България в операцията на Международните
сили за поддържане на сигурността ISAF в Афганистан. Проведеното
изследване позволява използване на данните за емпирична верификация,
обобщаване и анализ на практическия опит от участието на контингенти на
въоръжените сили в мисии на НАТО.
Защитена е теза, според която усвояването на опита и поуките от
практиката на участие в мисии зад граница може да бъде използван за
повишаване качеството на планирането и провеждането на подготовката на
контингентите и върху цялостното изграждане на способностите на
въоръжените сили за провеждане на операции и мисии зад граница. Анализът
и обобщаването на практиките – както позитивните уроци, така и
недостатъците могат да се ползват за повишаване качеството на материално-
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техническото осигуряване и управлението на въоръжените сили с цел успешно
провеждане на бъдещи операции и мисии. В монографията е оценена
пригодността на нормативната база на страната за създаване на необходимите
правни основания за самостоятелно провеждане и участие в съюзни операции
по поддържане на мира. Предложени са подходи и възможности за пълна
синхронизация с изискванията на международното право в областта на
поддържането на мира и сигурността в света. Политически дивиденти за
страната са високите оценките за нейното утвърждаване като надежден
съюзник в НАТО и ЕС с принос към международните мир и сигурност.
Резултатите могат да намерят приложение при формирането на бъдещата
отбранителна политика и усъвършенстване на правно-нормативната уредба в
областта на отбраната и сигурността
Статията „Концепцията за хибридната заплаха и сивата зона” подкрепа
утвърдени разбиране, че хибридните заплахи се проявяват като многомерна
комбинация от скрити и явни действия с участието на въоръжените сили, които
са планирани и провеждани в обща оперативна или стратегическа рамка.
Участието на множество опоненти с възможности за синхронизирано влияние
във всички домейни на конкуренция и противоборство позволява не само на
държавите, но и на недържавни участници да постигнат конкретни
политически, икономически, военни, информационни и т.н. цели при
комбинирано

влагане на минимални

способности. Основна цел на

въздействието е предизвикване на конфронтация на ниво, което е трудно
разпознаваемо и не позволява своевременна национална и международна
реакция. Авторът обръща внимание на неговото описание като сива зона,
наситена с въздействие на границата между мира и войната. Постигането на
успех при противодействието на тези заплахи зависи от следването на
набелязана

целенасочена

стратегия

за
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управление

на

националните

институции и всички елементи на държавната мощ. В заключение е изведена
мощта на въздействието, която е сравнима с прилагането на стратегически
подходи за използване на въоръжените сили в открит военен конфликт.
В статията „Basic map for the new National Security Strategy of the United
States of America“, публикувана в International Journal of Recent Scientific
Research е използван контекстов анализ на публични речи на президента на
Съединените американски щати през 2017 г. Основно предположение на
автора е целенасочеността на подобен тип събития за представляване на
конкретните намерения на администрацията на президента при разрешаване на
стратегически предизвикателства за националната сигурност чрез формиране
на общ подход за реагиране срещу многомерни заплахи за сигурността.
Застъпена е тезата, че обобщението на съдържанието на публичните изяви на
стратегическото ръководство представяне в обща матрица на изключително
важни за обществото аспекти и бъдещи намерения и подходи за гарантиране
на сигурността в Стратегията за национална сигурност на САЩ.
Статията „Information warfare conceptual framework, е публикувана в
International Journal of Recent Scientific Research през 2018 година. Тя представя
виждането на автора за теоретичните основи на създаването на концепцията за
информационната война. Прилагането на тази концепция

позволява

синхронизирано въздействие върху противника в информационния домейн за
целенасочено влияние върху перцепциите на обществото. В концепцията са
обхванати възможностите за подобно въздействие в целия електромагнитен
спектър, киберпространството, медиите и социалните мрежи, което може да
бъде насочено не само върху моделиране на общественото мнение, но и за
подкопаване ценностните устои с цел управляема дестабилизация на
поведението на обществото. Авторът извежда основната задача

за

контролиране на поведението, при което комбинирането с други заплахи може
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да доведе до ерозия в общественото доверие в институциите, промяна в
ценностите и въздействие върху управлението на държавата.
Представените за рецензия доклади акцентират върху практиките за
подбор на личен състав за контингентите, специализираната подготовка
щабовете, модели за емпирично обобщаване на резултатите от участието в
мисии, управлението на риска в операции на стратегическо ниво и
логистичното осигуряване на контингентите зад граница.
Обобщен поглед към представените за рецензия публикации показва, че
старанието на автора може да бъде оценено като личен принос за подпомагане
научнотоприложното разкриване на съвременни проблеми, подпомагане
обогатяването на знанието, на концептуализацията и практиката на
управлението на различни аспекти на националната сигурност и отбраната.
3.

Цитиране от други автори

Прегледът на източниците на представената от кандидата Справка за
цитиранията потвърждава разкриването общо 100 точки по показателите за
цитирания от други автори. Броят и анализът на цитиранията са показателни
за сравнително добро познаване на трудовете и публикациите на кандидата от
експертите и авторите в сектора за сигурност.
4.

Оценка на резултатите от участие в изследователски и

творчески проекти и приложение на получените резултати в практиката
Представено за рецензиране е участието на кандидата в три проекта,
което може да бъде обвързано с предметната област на конкурса: „Проучване
мнението на експерти от въоръжените сили за придобиване на нов тип боен
самолет”, „Ефекти от промяната в средата на сигурност и трансформацията на
НАТО върху структурата на въоръжените сили на Република България“,
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„Организационен климат във военните формирования и структурите от
Въоръжените сили на Република България
II.

Оценка на научните резултати и приноси на кандидата

Научните резултати и приносите на кандидата могат да бъдат оценени
като самостоятелно постигнати. Те са декларирани в справка за оригинални
научни приноси в следните проблемни области: Участие на български военни
контингенти в мисии зад граница и изследване опита на български
военнослужещи,

участвали

в

мисии

на

НАТО

в

Афганистан;

Предизвикателства и военнополитически проблеми, свързани с националната
сигурност; Изграждане и развитие на отбранителни/военни способности.
III.

Учебна и преподавателска дейност на кандидата

Кандидатът доцент д-р Максим Карев притежава преподавателски опит
и академично развитие в НВУ „Васил Левски“ и Военна академия „Георги С.
Раковски“. Понастоящем е ръководител на научната секция „Научна дейност,
развитие на академичния състав и докторанти” в Институт за перспективни
изследвания за отбраната на Военна академия „Г. С. Раковски”. Положително
влияние оказва и административния му опит като държавен експерт в
Администрацията на МО, началник на отдел в Администрацията на МО,
заместник директор на ИПИО.
IV.

Становище относно наличието или липса на плагиатство

Към момента на получаване на материалите за участие в конкурса
липсват данни и сигнали за наличие на плагиатство в публикациите на доцент
д-р Максим Карев.
V. Лични впечатления от кандидата
Познавам доцент д-р Максим Карев като еродиран и подготвен
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преподавател и изследовател във ВА „Георги С. Раковски“. Запознат съм с
научните резултати и творческите му постижения още преди да бъде кандидат
в настоящия конкурс.
Впечатленията за кандидата доцент д-р Максим Карев са формирани от
съвместната работа в ИПИО в областта на отбраната и националната
сигурност. Не притежавам непосредствени впечатления от преподавателската
дейност на доцент Карев, но отзивите на колеги за неговата преподавателска и
педагогическа дейност също са добри. Личните ми впечатления за научната и
научноприложната дейност на кандидата са добри: неговата дейност се
характеризира с трудолюбивост, системност и последователност, впечатляват
неговите ангажираност и отговорност.
VI. Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на
кандидата
Прегледът на предоставените материали и личните впечатления от
дейността на доцент д-р Максим Карев позволяват отправянето на следните
препоръки. Всеобхватността на научните изследвания в система за национална
сигурност предполага и възможности за по-голяма самостоятелност на автора
в неговата публикационна дейност, участието с по-голям брой самостоятелно
публикувани статии и доклади. Необходимо е и разнообразяване на тематиката
и формата на научни публикации.
VI.

Заключение

Детайлното

запознаване

с

научната,

научноприложната

и

преподавателската дейност на кандидата показва, че доцент д-р Максим
Любенов Карев притежава много добра професионална квалификация и
експертни знания в предметната област, в която работи. Оценката на
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приносите от публикациите, изследванията и преподавателската дейности е
атестация за готовността за неговото израстване като учен и експерт.
Количеството и качеството на рецензираните трудове и преподавателската
дейност на кандидата съответстват на изискванията на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ
за заемане на академичната длъжност „професор”.
Заключенията за качествата на научните, научноприложните приноси и
за дейността на кандидата позволяват поставянето на положителна оценка,
поради което гласувам за избора и назначаването на доцент доктор Максим
Любенов Карев на академичната длъжност „професор”, в областта на висшето
образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление: 9.1.
Национална сигурност, научна специалност: Организация и управление извън
сферата на материалното производство.

професор д.н.:______________(Митко Стойков)

12.05.2021 г.
гр. София
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ВОЕНН А АК АДЕМ ИЯ “ Г. С. Р АКОВСКИ “
1504, София, б ул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82

R E V I E W
Professor, Doctor of Science Mitko Rusev Stoykov
professor at the "Georgi Stoykov Rakovski" National Defence Colegge,
area of higher education: 9. "Security and Defense"
professional area: 9.1. "National Security"
of the scientific works of associate professor Maxim Lyubenov Karev, PhD
for participation in a competition for the academic position of “professor” in the
area of higher education 9. Security and defense, professional area: 9.1. National
Security, scientific specialty: Organization and management outside the field of
material production in the Scientific Section "Scientific activities, Development of
Academic Staff and Doctoral Students", Defense Advanced Research Institute
This review is developed based on order № СИ-29-РД03-27/01.02.2021
of the Commendant Rakovski National Defence Colegge

12.05.2021

I. Evaluation of the materials, submitted for competition
1.

Evaluation of the candidate’s habitation work

The habitation thesis of the candidate associate professor Maxim Karev, PhD
presented for review "One of the missions in Afghanistan: Through the eyes of the
national commander of the Bulgarian military contingent, June 2013 - February
2014" was developed in 2021 with a total volume of 126 pages. It presents a study
of the specific participation of the Bulgarian Army in a mission abroad - in the
operation of the International Security Assistance Force in Afghanistan (ISAF). The
monograph is based on the participation of the 25th Bulgarian military contingent in
the ISAF mission in the period July 2013 - February 2014. Regardless of the specific
time scope of the study, the continuity of the mission in a long period allows for indepth study of lessons learned. and presenting summaries of the experience of
participation is one of the longest missions with extended international participation
of many countries. The personal participation of the author, in turn, is a prerequisite
for scientifically applied in-depth personal experience and lessons from both positive
practices and revealed shortcomings in the organization and conduct of the mission.
In the habitation work a thesis is formulated and defended, according to which
the skilful sharing of multilateral expertise from conducting peacekeeping operations
abroad is a significant contribution to increasing the speed, quality and efficiency of
decision-making in solving complex problems. The use of the expertise of critical
scientifically based expert opinions and points of view contributes to improving the
quality of preparation for guaranteed achievement by successfully solving the main
tasks and presenting the armed forces and the country in an allied and coalition
format of missions.
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In defence of the thesis, the preparation of the contingent, the departure, the
deployment for the implementation of the tasks, as well as the completion of the
contingent mission through the assessments of the national commander are presented
consistently and analytically. Personal experience and expert assessments are shared
not only of the author, but also of other participants in various missions. For this
purpose, an empirical sociological study was conducted, the results of which were
used to support the defended thesis. The summarized results of the empirical study
of the experience of servicemen from participation in missions abroad reveal positive
assessments of the accumulated professional experience, which can subsequently be
used to increase the adequacy of planning and capacity building of the armed forces
to fulfil their mission to contribute to international affairs. peace and security.
Additional advantages of the habitation work are revealed with the possibility
for the results of the scientific research to be used by the Armed Forces Command
and the leadership of the Ministry of Defence to improve the quality of training,
equipment and command of contingents abroad in complex tasks. Emphasis is placed
on the need to continuously improve the quality of the organization of training before
the deployment of contingents. An in-depth analysis of the real nature of the missions
and the opportunities for tracking and managing risks and timely response to threats,
operating in a complex environment with high degrees of unpredictability and
uncertainty, scientifically based evaluation criteria are derived.
The habitation work presented by the candidate is a successful attempt for
purposeful and comprehensive scientific research of modern practices in the armed
forces for preparation and conduct of participation in operations and missions
abroad. The monograph can be assessed in essence as an independent contribution
of the author to the enrichment and systematization of knowledge and practices of
building and using the capabilities of the armed forces. Bases have been created for
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scientifically based use of expert and professional experience in order to enrich the
methodology of targeted scientific research aimed at expanding the practice of
training and management of the armed forces in a complex international environment
with many risks and security threats.
2.

Оценка на останалите публикации за участие в конкурса

The content and topicality of the other papers submitted for review (two
monographs, articles - 4, reports 3, three projects, total - 13) allow the conclusion
that the candidate has in-depth scientific knowledge and established scientific skills,
which he applies in research and promotion of their results. The book "Effectiveness
of the means of armoured technical support", which was published on the basis of a
defended dissertation, is not accepted for review. Therefore, after the previous review
of the habitation thesis, one monograph, three co-authored articles in English in
scientific peer-reviewed journals, three co-authored papers from participation in
national scientific conferences, as well as two co-authored Bulgarian textbooks.
The topics and content of the publications submitted for participation in the
competition can be referred to the field of national security and classified as fully
consistent with the subject area of the specifically announced competition. The
monograph, which the candidate for participation in the competition has presented
as a non-habitation work, is co-authored with the title “Bulgarian military
contingents in missions abroad. The experience from Afghanistan was published in
2020 with a content of 214 pages and a separation protocol from 04.02.2021.
The monograph examines the legal basis for the participation of contingents
of the Armed Forces of the Republic of Bulgaria in missions abroad. Particular
emphasis is placed on the participation of the Bulgarian Army in the mission of the
International Security Assistance Force in Afghanistan. The monograph offers an indepth description of the geographical features, the ethnic structure of the population,
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the religious affiliation of the environment. A retrospective historical review of the
conflicts in the Asian country was performed, and for this purpose selected literature
sources were studied. Historically, the participation of the Armed Forces of the
Republic of Bulgaria in the operation of the International Security Assistance Force
(ISAF) in Afghanistan has been assessed. The study allows the use of data for
empirical verification, summarization and analysis of practical experience from the
participation of contingents of the armed forces in NATO missions.
The thesis is defended, according to which the acquisition of experience and
lessons from the practice of participation in missions abroad can be used to improve
the quality of planning and conducting the preparation of contingents and on the
overall capacity building of the armed forces to conduct operations and missions
abroad. border. The analysis and summarization of practices - both positive lessons
and shortcomings can be used to improve the quality of logistics and management of
the armed forces in order to successfully conduct future operations and missions. The
monograph assesses the suitability of the country's legal framework for creating the
necessary legal grounds for independent conduct and participation in allied
peacekeeping operations. Approaches and opportunities for full synchronization with
the requirements of international law in the field of peacekeeping and security in the
world are proposed. Political dividends for the country are the high marks for its
establishment as a reliable ally in NATO and the EU with a contribution to
international peace and security. The results can be applied in the formation of the
future defence policy and improvement of the legal and regulatory framework in the
field of defence and security.
The article "The Concept of the Hybrid Threat and the Grey Zone" supports
an established understanding that hybrid threats manifest themselves as a
multidimensional combination of covert and overt actions involving the armed forces
that are planned and conducted in a common operational or strategic framework. The
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participation of many opponents with opportunities for synchronized influence in all
domains of competition and confrontation allows not only states but also non-state
actors to achieve specific political, economic, military, information, etc. goals for
combined use of minimum abilities. The main goal of the impact is to provoke
confrontation at a level that is difficult to identify and does not allow a timely national
and international response. The author draws attention to his description as a grey
area saturated with the impact of the border between peace and war. Success in
counteracting these threats depends on following a targeted strategy for the
management of national institutions and all elements of state power. In conclusion,
the power of the impact is derived, which is comparable to the application of strategic
approaches to the use of the armed forces in open military conflict
The article "Basic map for the new National Security Strategy of the United
States of America", published in the International Journal of Recent Scientific
Research, uses a contextual analysis of public speeches of the President of the United
States in 2017. The author's main assumption is purposefulness of such events to
represent the specific intentions of the Presidential Administration in addressing
strategic challenges to national security by forming a common approach to
responding to multidimensional security threats. It is argued that the summary of the
content of the public statements of the strategic leadership presents in a common
matrix of extremely important aspects of society and future intentions and
approaches to ensure security in the US National Security Strategy.
The article "Information warfare conceptual framework" was published in the
International Journal of Recent Scientific Research in 2018. It presents the author's
view of the theoretical foundations of the concept of information warfare. The
application of this concept allows a synchronized impact on the opponent in the
information domain for a purposeful influence on the perceptions of society. The
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concept covers the possibilities for such an impact across the electromagnetic
spectrum, cyberspace, media and social networks, which can be aimed not only at
modelling public opinion, but also at undermining values in order to manage the
destabilization of society's behaviour. The author derives the main task of controlling
behaviour, in which combining with other threats can lead to erosion of public trust
in institutions, change in values and impact on government.
The reports submitted for review focus on contingent selection practices,
specialized staff training, models for empirically summarizing the results of mission
participation, risk management in operations at the strategic level and the logistical
provision of contingents abroad.
A summary of the publications submitted for review shows that the author's
diligence can be assessed as a personal contribution to supporting the scientific
detection of contemporary problems, supporting the enrichment of knowledge,
conceptualization and management practices of various aspects of national security
and defence.
3.

Цитиране от други автори

The review of the sources of the Reference for citations submitted by the
candidate confirms the disclosure of a total of 100 points on the indicators for
citations by other authors. The number and analysis of citations are indicative of a
relatively good knowledge of the candidate's works and publications by experts and
authors in the security sector.
4.

Evaluation of the results of participation in research and creative

projects and application of the obtained results in practice
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Presented for review is the candidate's participation in three projects, which
can be linked to the subject area of the competition: "Study of the opinion of experts
from the armed forces for the acquisition of a new type of fighter aircraft", NATO
on the structure of the Armed Forces of the Republic of Bulgaria "," Organizational
climate in the military formations and the structures of the Armed Forces of the
Republic of Bulgaria".
II.

Evaluation of the scientific results and contributions of the candidate.

The candidate's scientific results and contributions can be assessed as
independently achieved. They are declared in a reference for original scientific
contributions in the following problem areas: Participation of Bulgarian military
contingents in missions abroad and study of the experience of Bulgarian servicemen
who participated in NATO missions in Afghanistan; Challenges and militarypolitical problems related to national security; Building and developing defense /
military capabilities.
III.

Teaching and learning activities of the candidate

The candidate associate professor Maxim Karev PhD has teaching experience
and academic development at the Vasil Levski National Military University and the
Georgi S. Rakovski National Defence College. He is currently the head of the
scientific section "Scientific activity, development of the academic staff and doctoral
students" at the Defence Advanced Research Institute, Rakovski National Defence
College. His administrative experience as a state expert in the MoD Administration,
head of department in the MoD Administration, deputy director of the IME also has
a positive impact.
IV.

Opinion on the presence or absence of plagiarism

At the time of receiving the materials for participation in the competition, there
are no data and signals for the presence of plagiarism in the publications of Associate
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Professor Maxim Karev, PhD.
V. Personal impressions of the candidate
I know Associate Professor Maxim Karev PhD as an eroded and prepared
lecturer and researcher at the Georgi S. Rakovski Academy of Arts. I am familiar
with his scientific results and creative achievements even before he was a candidate
in this competition.
The impressions for the candidate associate professor Dr. Maxim Karev are
formed by the joint work in the IIE in the field of defense and national security. I do
not have direct impressions of the teaching activity of Associate Professor Karev
PhD, but the feedback from colleagues about his teaching and pedagogical activity
is also good. My personal impressions of the scientific and scientific-applied activity
of the candidate are good: his activity is characterized by diligence, system and
consistency, his commitment and responsibility are impressive.
VI. Opinions, recommendations and notes on the activity and
achievements of the candidate
The review of the provided materials and the personal impressions from the
activity of associate professor Maxim Karev PhD allow the following
recommendations to be made. The comprehensiveness of scientific research in a
system of national security presupposes opportunities for greater independence of
the author in his publishing activities, participation with a larger number of
independently published articles and reports. It is also necessary to diversify the
topics and form of scientific publications.
VI.

Заключение
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The detailed acquaintance with the scientific, applied and teaching activity of
the candidate shows that associate professor Maxim Lyubenov Karev PhD has a very
good professional qualification and expert knowledge in the subject field in which
he works. The evaluation of the contributions from the publications, research and
teaching activities is an attestation for the readiness for his growth as a scientist and
expert. The quantity and quality of the peer-reviewed works and the teaching activity
of the candidate correspond to the requirements of ZRASRB and PPZRASRB for
holding the academic position "professor".
The conclusions about the qualities of the scientific, scientific and applied
contributions and the activity of the candidate allow a positive assessment, which is
why I vote for the selection and appointment of Associate Professor Maxim
Lyubenov Karev PhD to the academic position of "Professor" in the field of higher
education. professional field: 9.1. National security, scientific specialty:
Organization and management outside the field of material production.

професор д.н.:______________(Митко Стойков)

12.05.2021 г.
гр. София
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