
РР ЕЕ ЦЦ ЕЕ НН ЗЗ ИИ ЯЯ   

 

От професор д-р Стефан Иванов Мичев, 

професор в катедра „Национална сигурност“, във факултет „Информационни 

науки“ на Университета по библиотекознание и информационни технологии  

на  публикациите на доцент доктор Максим Любенов Карев, представени за участие в 

конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” за цивилен служител, в 

научната секция „Научна дейност, развитие на академичния състав и докторанти“ към 

Институт за перспективни изследвания за отбраната на Военна академия  

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

професионално направление 9.1. Национална сигурност, научната специалност 

„Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление 

на сигурността и отбраната)”, обявен със заповед № СИ29-РД03-27/01.02.2021 г. на 

началника на Военна академия „Г. С. Раковски” и обнародван в  

„Държавен вестник” бр. 12/12.02.2021 г., т. 713, стр. 235 
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1. Оценка на представените материали за конкурса 

 В конкурса за заемане на академична длъжност „професор” за цивилен 

служител, в научната секция „Научна дейност, развитие на академичния състав и 

докторанти“ към Институт за перспективни изследвания за отбраната на Военна 

академия „Г. С. Раковски“, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, 

професионално направление 9.1. Национална сигурност, научната специалност 

„Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление 

на сигурността и отбраната)”, доцент д-р Максим Карев участва с: 

 Две монографии, една от които е хабилитационен труд. 

 Книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на 

образователна и научна степен „Доктор“.  

 Три статии в списания с научно рецензиране в съавторство, на английски 

език. 

 Една статия в списания с научно рецензиране в съавторство, на български 

език. 

 Три доклада на национални научни конференции в съавторство. 

 Два учебника – в съавторство, на български език. 

 Представените за рецензия публикации съответстват на предметната област на 

обявения конкурс и се приемат за рецензия. Книгата на базата на защитен 

дисертационен труд „Ефективност на средствата за бронетанково техническо 

осигуряване“ няма да бъде рецензирана. 

 2. Обща характеристика на научно-изследователската и научно-

приложната дейност на кандидата  

 Тематиката на публикациите по приложения от кандидата „Списък на 

трудовете“ се отнасят до област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, 

професионално направление 9.1. Национална сигурност, научната специалност 

„Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление 

на сигурността и отбраната)”. Обемът и видът на публикациите за конкурса, както и 

цитиранията покриват 590 точки и надхвърлят минималните национални изисквания по 

наукометрични показатели. 

 Резултатите от научно-изследователската дейност, отразени в научните трудове 

на кандидата, отговарят на изискванията за заемане на академичната длъжност 

„професор“. 
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Научната дейност на кандидата е насочена към трансфериране на знания, 

системен анализ и дефиниране на проблеми, валидиране на резултати от изследвания, 

иновации, и предефиниране на понятия.  

 Монографичният труд „Една от мисиите в Афганистан: През погледа на 

националния командир на българския военен контингент, юни 2013 – февруари 2014”, 

който кандидатът представя като хабилитационен, е сериозно изследване, в което са  

споделени поуки и добри практики и заедно с това са анализирани резултатите от 

проведеното емпирично изследване.  

 Смятам за достатъчно обоснована една от основните тези на доцент д-р Максим 

Карев, че колкото повече експертни гледни точки се изразяват по значими и трудни за 

решаване проблеми, толкова повече се увеличава възможността да се намират 

адекватни решения. 

  Заедно с това трябва да се оцени по достойнство постигнатото ниво на 

теоретично обобщение на проблемите, свързани с българските контингенти зад 

граница, и във втората монография „Български военни контингенти в мисии зад 

граница. Опитът от Афганистан“. В нея са систематизирани правните основи на 

участието  на български военни контингенти в мисии зад граница както преди, така и 

след присъединяването на Република България към Международните сили за 

поддържане на сигурността в Афганистан. В монографията е извършен анализ и оценка 

на законодателството на Република България, съобразно което се осъществява 

участието на български военни контингенти в операции по поддържане на мира. 

 Аргументирана е оценката на доцент д-р Максим Карев, че участието на 

български военни контингенти в операции по поддържане на международния мир и 

сигурност през последните десетилетия и натрупания теоретичен и практически опит 

допринася за това Република България да се утвърди като надежден партньор в НАТО 

и ЕС. 

 В предоставените за рецензия статии и доклади се анализират и други важни 

теоретични проблеми и практически подходи, които имат отношение към конкурса за 

заемане на академичната длъжност „професор“ в професионално направление 9.1. 

Национална сигурност. По-конкретно става дума за анализ на хибридната заплаха,   

концепцията за информационна война, която е характеризирана като синхронизиран 

начин за дестабилизиране на обществата и за манипулиране на връзката между 

населението и правителствата.  
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 Сериозно място в статиите и докладите е отделено на важни практически 

аспекти на участието на българските военни контингенти в мисии зад граница – 

подготовка на националния елемент и щабните офицери; на националните групи за 

мисия; на войсковите формирования, както и на логистиката по време на мисията на 

български военен контингент в чужбина. 

 3. Оценка на научните резултати и приноси на кандидата 

 Споделям самооценката на доцент д-р Максим Карев в подготвената от него 

справка за оригиналните научни приноси, че те са в следните проблемни области: 1) 

Участие на български военни контингенти в мисии зад граница и изследване опита на 

български военнослужещи, участвали в мисии на НАТО в Афганистан; 2) 

Предизвикателства и военнополитически проблеми, свързани с националната 

сигурност; 3) Изграждане и развитие на отбранителни/военни способности.  

 Заедно с това не мога да не отбележа, че във въпросната справка не са добре 

изведени и подчертани именно приносите. По-скоро е направен опит на базата на 

кратки резюмета на трудовете да се отбележат и приносните моменти. Като рецензент 

аз мога и трябва да потвърдя наличието на приноси, но това правя не на базата на ясно 

изразена самооценка на доцент д-р Максим Карев за научните резултати и приноси. 

Според мен са налице още няколко приноса, свързани с научните изследвания и 

научните резултати: 

 В резултат на изследването на формирането, подготовката и изпращането на 

български военни контингенти за участия в мисии зад граница по нов начин и с 

допълнителни аргументи е доказано, че натрупаният опит от участие на 

военнослужещи в мисии зад граница е ценен, повишаващ способностите на 

формированията от Българската армия и е положителна предпоставка за 

успешното изпълнение на задачи в бъдещи мисии.  

 Предложени са конкретни решения, свързани с планирането и управлението на 

логистичното осигуряване при провеждане на мероприятия на български военен 

контингент по време на мисия зад граница. 

 Получени са нови и са обогатени съществуващи знания, които могат да се 

използват от курсантите и студентите във Висшите военни училища, от 

слушателите и студентите във  Военна академия „Георги Раковски“, както и в 

други висши училища.  
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 Чрез морфологичен анализ е доказано, че средствата за бронетанково 

техническо осигуряване трябва да се разглеждат като система. Като 

научноприложни резултати може да се посочат предложените критерии за 

оценяване на ефективността и ефикасността на системата и нейните подсистеми 

– машини за техническо обслужване, ремонт и евакуация и адаптирането и 

усъвършенстването на имитационните модели за определяне на ефекта на 

системата от средства за бронетанково техническо осигуряване. 

4. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата  

 Доцент д-р Максим Карев е преподавател с богат опит. Изминал е пътя на 

академично израстване от асистент във ВВОУ „Васил Левски“ през 1993 до доцент във 

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”. 

 Доцент д-р Максим Карев има административен и управленски опит, който има 

пряко отношение към обявения конкурс. Достатъчно е да споменем някои от заеманите 

длъжности: държавен експерт в Администрацията на МО, Началник на отдел в 

Администрацията на МО, Национален командир на контингент във в. ф. в Кабул, ISAF. 

 5. Участие в научни проекти 

 Доцент д-р Максим Карев участва в три проекта, които са свързани с обявения 

конкурс: 

 „Проучване мнението на експерти от въоръжените сили за придобиване на 

нов тип боен самолет”. Заповед на министъра на отбраната № ОХ-

465/17.05.2017 г., ДЗ рег. № СИ-29-2021/21.06.2017 г., вх. № МО 20-41-

3/21.06.2017 г.  

 Научно-приложен проект „Ефекти от промяната в средата на сигурност и 

трансформацията на НАТО върху структурата на въоръжените сили на 

Република България”. Заповед на началника на Военна академия „Г. С. 

Раковски“ № СИ 29-РД 02-217/27.03.2017 г., рег. № ВА 29-2752/10.07.2017 г. 

Сигнатура: II У5242, инв. 34/1/2017.  

  „Организационен климат във военните формирования и структурите от 

Въоръжените сили на Република България“. Заповед на министъра на 

отбраната № ОХ-988/15.09.2017 г., ДЗ рег. № СИ-29Н-271/14.12.2017 г., 

прил. RB 217308-083-06/СИ-29-409/14.12.2017 г. 
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6. Становище относно наличието или липса на плагиатство 

 В публикациите на доцент д-р Максим Карев не съм установил плагиатство и не 

съм получил сигнал за плагиатство. 

 7. Лични впечатления 

Познавам доцент д-р Максим Карев като еродиран и подготвен 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. 

8. Бележки и препоръки  

Най-сериозната ми критична бележка се отнася до начина, по който е изготвена 

справка за оригиналните научни приноси. Освен това би било добре кандидатът да 

представи статии и доклади не само в съавторство. Впрочем тава е и основната ми 

препоръка – доцент д-р Максим Карев да разшири публикационната си дейност с 

повече авторски статии и доклади. Тези бележки и препоръки не поставят под 

съмнение постиженията на кандидата за заемане на академичната длъжност 

„професор”.  

9. Заключение 

Оценявам положително научната продукция на доцент д-р Максим Карев. Тя 

отговарят на изискванията на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ за заемане на академичната 

длъжност „професор”.  

 Предлагам на уважаемото Научно жури да гласува положително доцент д-р 

Максим Любенов Карев да заеме академичната длъжност „професор” за цивилен 

служител в научната секция „Научна дейност, развитие на академичния състав и 

докторанти“ към Институт за перспективни изследвания за отбраната на Военна 

академия „Г. С. Раковски“, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, 

професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност 

„Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление 

на сигурността и отбраната)“ 

      

     Рецензент:   

     професор, д-р Стефан Мичев 



REVIEW 

By Professor PhD Stefan Ivanov Michev, 

Professor in the Department of National Security, in the Faculty of Information Sciences 

of the University of Library Studies and Information Technology 

Of the publications of Associate Professor PhD Maxim Lyubenov Karev, presented for 

participation in a competition for the academic position "Professor" for a civilian employee, 

in the scientific section "Scientific activity, development of academic staff and PhD students" 

at the Institute for Prospective Defense Studies of the Military Academy "G. S. Rakovski", in 

the field of higher education 9. Security and Defence, Professional Strand 9.1. National 

Security, the scientific specialty "Organization and management outside the field of material 

production (Security and Defense Management)", announced by order No C29-RD03-

27/01.02.2021 of the Head of Military Academy "G. S. Rakovski" and published in the  

State Gazette Pc. 12/12.02.2021, p. 713, p. 1. 235 
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 1. Evaluation of the submitted materials for the competition 

 In the competition for academic position "Professor" for civilian employee, in the 

scientific section "Scientific activity, development of academic staff and PhD students" at the 

Institute for Prospective Defense Studies of the Military Academy "G. S. Rakovski", in the 

field of higher education 9. Security and Defence, Professional Strand 9.1. National Security, 

the scientific specialty "Organization and management outside the field of material production 

(Security and Defense Management)", Associate Professor PhD Maxim Karev participates 

with: 

• Two monographs, one of which is habiliting work. 

• Book based on a protected dissertation on the award of educational and 

scientific degree PhD.  

• Three articles in journals with scientific review in co-authorship, in English. 

• An article in journals with scientific review in co-authorship, in Bulgarian. 

• Three reports at national scientific conferences co-authored. 

• Two textbooks – co-authorship, in Bulgarian. 

 The publications submitted for review correspond to the subject area of the announced 

competition and are accepted for review. The book based on a protected dissertation 

"Effectiveness of funds for armoured technical provision" will not be peer-reviewed. 

 2. General characteristics of the applicant's research and research activities  

 The topic of publications on applications by the candidate "List of works" refer to the 

field of higher education 9. Security and Defence, Professional Strand 9.1. National security, 

the scientific specialty "Organization and management outside the field of material production 

(Security and Defense Management)". The volume and type of publications for the 

competition, as well as citations, cover 590 points and exceed the minimum national 

requirements in scientific indicators. 

The results of the research activities reflected in the scientific papers of the applicant 

qualify for the academic position "Professor". 

The applicant's scientific activity is aimed at knowledge transfer, systematic analysis 

and problem definition, validation of research results, innovation, and redefinition of 

concepts. 

 The monographic work "One of the missions in Afghanistan: Through the eyes of the 

national commander of the Bulgarian military contingent, June 2013 – February 2014", which 

the candidate presents as habilitation, is a serious study that shares lessons and good practices 

and at the same time analyzes the results of the empirical study. 
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 I consider one of the main theses of Associate Professor PhD Maxim Karev to be 

sufficiently justified that the more expert points of view are expressed on significant and 

difficult-to-solve problems, the more the possibility of adequate solutions increases. 

  At the same time, the achieved level of theoretical summary of the problems related to 

the Bulgarian contingents abroad and in the second monograph "Bulgarian military 

contingents in missions abroad should be evaluated. Experience from Afghanistan". It 

systematized the legal foundations of the participation of Bulgarian military contingents in 

missions abroad, both before and after the accession of the Republic of Bulgaria to the 

International Security Forces in Afghanistan. The monograph carries out an analysis and 

evaluation of the legislation of the Republic of Bulgaria, according to which the participation 

of Bulgarian military contingents in peacekeeping operations is carried out.  

 The assessment of Associate Professor PhD Maxim Karev is based on the fact that the 

participation of Bulgarian military contingents in operations to maintain international peace 

and security in recent decades and the accumulated theoretical and practical experience 

contributes to the Republic of Bulgaria establishing itself as a reliable partner in NATO and 

the EU. 

 The articles and reports submitted for review also analyze other important theoretical 

problems and practical approaches that are relevant to the competition for the academic 

position "Professor" in professional field 9.1. National security. In particular, it is an analysis 

of the hybrid threat, the concept of information warfare, which is characterised as a 

synchronised way of destabilising societies and manipulating the relationship between 

populations and governments. 

 A serious place in the articles and reports is devoted to important practical aspects of 

the participation of the Bulgarian military contingents in missions abroad – preparation of the 

national element and staff officers; national mission groups; as well as logistics during the 

mission of a Bulgarian military contingent abroad.  

 3. Evaluation of the applicant's scientific results and contributions 

 I share the self-assessment of Associate Professor PhD Maxim Karev in his prepared 

report on the original scientific contributions that they are in the following problem areas: 1) 

Participation of Bulgarian military contingents in missions abroad and study the experience of 

Bulgarian servicemen who participated in NATO missions in Afghanistan; 2) National 

security challenges and military policy issues; 3) Building and developing defence/military 

capabilities. 
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 At the same time, I cannot help but point out that the contributions in question are not 

well deduced and emphasised. Rather, an attempt was made on the basis of short summaries 

of the works to note the contributions. As a reviewer, I can and should confirm the availability 

of contributions, but this I do so, not on the basis of a pronounced self-assessment by 

Associate Professor PhD Maxim Karev of scientific results and contributions. In my opinion, 

there are several contributions related to research and research results: 

 As a result of the study of the formation, preparation and sending of Bulgarian military 

contingents for participation in missions abroad in a new way and with additional 

arguments, it has been proven that the experience gained from the participation of 

servicemen in missions abroad is valuable, enhancing the capabilities of the units of the 

Bulgarian Army and is a positive prerequisite for the successful execution of tasks in 

future missions. 

 Specific solutions related to the planning and management of logistics provision in the 

conduct of events Bulgarian military contingent during a mission abroad have been 

proposed.  

 New and enriched existing knowledge has been obtained, which can be used by 

students in the Higher Military Schools, by listeners and students at the Military 

Academy "Georgi Rakovski", as well as in other higher schools. 

 Morphological analysis has shown that the means of armoured technical provision 

should be considered as a system. Scientifically applied results may indicate the 

proposed criteria for assessing the effectiveness and efficiency of the system and its 

subsystems – maintenance, repair and evacuation machinery and the adaptation and 

improvement of imitation models for determining the effect of the system of means of 

armoured technical provision. 

 4. Assessment of the applicant's pedagogical training and activities  

 Associate Professor PhD Maxim Karev is a lecturer with extensive experience. He has 

gone from an assistant professor at Vasil Levski University in 1993 to an associate professor 

at the Military Academy "Georgi S. Rakovski". He is currently head of the scientific section 

"Scientific activity, development of academic staff and PhD students" at the Institute for 

Prospective Defense Studies of the Military Academy "G. S. Rakovski". 

 Associate Professor PhD Maxim Karev has administrative and management 

experience, which has a direct relation to the announced competition. Singly enough to 

mention some of the positions held: state expert in the Administration of the MoD, Head of 
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Department in the Administration of the MoD, National Contingent Commander in Kabul, 

ISAF. 

 5. Participation in scientific projects 

 Associate Professor PhD Maxim Karev participates in three projects that are related to 

the announced competition: 

 "Study the opinion of experts from the armed forces on the acquisition of a new 

type of warplane". Order of the Minister of Defense No OH-465/17.05.2017, DS 

Reg. No C-29-2021/21.06.2017, v. No MO 20-41-3/21.06.2017 г.  

 Scientifically implemented project "Effects of the change in the security 

environment and NATO's transformation on the structure of the armed forces of 

the Republic of Bulgaria". Order of the Head of the Military Academy "G. S. 

Rakovski" No. 29-RD 02-217/27.03.2017 g. reg. No WA 29-2752/10.07.2017 g. 

Signature: II U5242, inv. 34/1/2017. 

 "Organizational climate in the military units and structures of the Armed Forces of 

the Republic of Bulgaria". Order of the Minister of Defense No OH-

988/15.09.2017, DS Reg. No S-29H-271/14.12.2017, RB 217308-083-06/S-29-

409/14.12.2017 

 6. Opinion on the existence or absence of plagiarism 

 In the publications of Associate Professor PhD Maxim Karev, I have not established 

plagiarism and have not received a signal of plagiarism. 

7. Personal impressions 

I know Associate Professor PhD Maxim Karev as an eroded and prepared lecturer and 

researcher at Military Academy "G. S. Rakovski". I am familiar with his scientific results and 

creative achievements even before he was a candidate in this competition. 

8. Notes and recommendations 

            My most serious critical note concerns the way a reference on the original scientific 

contributions has been prepared. In addition, it would be good for the applicant to present 

articles and reports not only in co-authorship. Moreover, my basic recommendation - 

Associate Professor PhD Maxim Karev to expand his publications with more author's articles 

and reports. These notes and recommendations do not call into question the achievements of 

the applicant for the Academic Position "Professor". 
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 9. Conclusion 

 I appreciate positively the scientific production of Associate Professor PhD Maxim 

Karev. It meets the requirements of the ZRASRB and PPZRASRB to hold the Academic 

Position "Professor". 

 I propose to the Dear Scientific Jury to vote on a positive Associate Professor PhD 

Maxim Lyubenov Karev to take the academic position "Professor" for a civilian officer in the 

Scientific Activity Department, Development of the Academic Chamber and PhD students" of 

Military Academy "G. S. Rakovski", in the field of higher education 9. Security and Defense, 

Professional Direction 9.1. National security, research specialty "Organization and 

management outside the sphere of material production (security and defense management)" 

   

Reviewer: 

            professor, PhD Stefan Michev 


