РЕЦЕНЗИЯ
от проф. д-р Владко Мичов Иванов,
член на научно жури по конкурс за заемане на академична длъжност „професор”
за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана,
професионално направление 9.1. Национална сигурност за извършване на
научноизследователска дейност в научна секция „Научна дейност, развитие на
академичния състав и докторанти“ на институт „Перспективни изследвания за
отбраната“, обявен в „Държавен вестник”, бр. 12/12.02.2021 г.
Основание за изготвяне на рецензията: Заповед на Началника на ВА „Г. С.
Раковски“ № СИ-29-РД03-27/01.02.2021 г.

I.

Обща оценка на трудовете, представени за рецензиране,
актуалността на научната продукция и качествата на кандидата

В обявения срок по горепосочения конкурс е подал документи доцент
доктор Максим Любенов Карев. Понастоящем ръководител на научна секция
„Научна дейност, развитие на академичния състав и докторанти” в институт
„Перспективни изследвания за отбраната” на Военна академия „Г. С. Раковски”.
Спазена е процедурата предвидена в Правилник за развитието на академичния
състав във Военна академия „Г. С. Раковски”.
За рецензиране във връзка с конкурса и съгласно група показатели за област
на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1.
Национална сигурност от ППЗРАСРБ, кандидатът представя общо 15
публикации. От тях – 3 монографии, 4 статии, 3 доклада, 3 проекта и 2 учебника.
Същите са в готов (отпечатан) вид и не са включени в процедурите за докторска
степен (2007 г.) и за „доцент“ (2015 г.). Публикувани са в авторитетни издания.
Колективните трудове са разделени коректно.
Приемам представената научна продукция за лично дело на кандидата. Тя е
базирана на личен опит в Българската армия, обучителни институти и в мисии на
български контингенти в чужбина. По тази тема професионално са писали малко

автори, поради което всяка публикация е ценна. Не е пресилено да се каже, че не
само отделни аспекти, но и като цяло трудовете имат характера на научна новост
с голяма приложна стойност. Въпреки, че някои описателни характеристики
(напр. географски и демографски характеристики на Афганистан) са известни, те
са поставени и интерпретирани за конкретна военно-политическа ситуация,
съставляват елементи от подготовката и са нужни за поведението на
командирите и подразделенията. Това не би могло да се научи с четене на
специализирана литература, трябва да бъде предадено от конкретните участници
в предни мисии. Застъпвам, че те имат аспекти на внедрителска, патентна,
управленска, животоспасяваща и престижна национална и съюзническа
стойност. На този етап не са постъпили данни и претенции относно плагиатство в
публикациите на кандидата.
Доцент доктор

Карев

изминава дълъг преподавателски, научен и

управленски път. Същият напълно заслужено достига позиция, която предполага
осмисляне на успешен професионален и жизнен път, който има голяма
дидактическа стойност – личният пример е водещ фактор в изграждането на
служителите в сферата на националната сигурност. Всичко това е предпоставка
за заслужена професорска длъжност.
Материята съответства на визираните в конкурса област на висше
образование

и

професионално

направление.

Тяхната

методологическа,

теоретичната и приложната значимост издига престижа на ВА „Г. С. Раковски”,
тя е значима за професионалната, преподавателската и обучаващата се общност.
Справката за изпълнение на минималните национални изисквания по чл.2
б, ал. 2 и ал. 3 от ЗРАСРБ показва, че кандидатът може да участва в конкурса за
заемане на академична длъжност „професор“.
II. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата
Доцент доктор Максим Карев е дългогодишен и уважаван учен и педагог.
Познавам

работата

му

във

връзка

с

изготвянето

на

учебно-планова
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документация, участие в научни форуми, журита и ръководство на докторанти. С
годините той акумулира кръг от способности, включващи професионални,
изследователски, дидактически, организаторски и управленски качества. Те са
неотделими едно от друго и работят като рутинен комплекс, съчетан с
иновативност и стремеж да се върви с проблемите на новото поколение в сферата
на сигурността. Натрупаната продукция се съчетава с активен преподавателски
опит и работа с обучаеми. Учебната му натовареност надвишава изискващите се
стандарти. Кандидатът е научен ръководител на трима успешно защитили
дисертации докторанти. Участва в престижни научни форуми, съчетава
теоретичната и приложната целенасоченост. Личностните му характеристики са
изградени в организирана и взискателна среда, която формира воля и
работоспособност.

Фактите

сочат,

че

кандидатът

има

професионални,

педагогически и лични качества и може да заеме професорската длъжност,
обявена с посочения конкурс.
III. Основни научни резултати и приноси в представените научни
трудове
Кандидатът е представил прецизно приносите си в Списък на научната си
продукция и в Справка за оригиналните научни приноси. Цялата документация
по конкурса е огледало на професионалния път на кандидата, ясно се виждат
устойчиви интереси в сферата на националната сигурност. От позицията на
моята компетентност намирам и изтъквам няколко основни приноса в
представените за рецензиране трудове.
Научно и професионално документиране на участието на български
военни контингенти в мисии зад граница. Всичко публикувано по темата
(публикации №№ 3.1., 4.1., 7.4., 7.5., 7.6.) има голямо военно-политическо
значение – то е основа за бъдещи решения, дава информация за състоянието на
Въоръжените сили и позициите на Република България в НАТО. Ядро на това
познание е системният подход в прегледа на съвременните конфликти в
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Афганистан, които имат дълга история с участието на всички световни сили.
Анализирани са литературни източници, физикогеографските, демографските,
етническите и религиозните характеристики на региона, които са от значение за
конфликтологията, управлението и поведението на военните и паравоенните
формирования. Имаме конкретен теоретично-приложен резултат от личното
участие на автора в събитията – цялостно познание за включването на България в
операцията на Международните сили за поддържане на сигурността ISAF в
Афганистан. То не може да бъде универсално, но е преживяно и верифицирано с
емпирични изследвания. Най-важното е, че имаме готов образец, който може да
се сравнява с други мнения и визии, които не са много. Обобщенията са
комплексни, обхващат съюзнически и национални военно-политически позиции,
международноправни и националноправни основания на мироопазването с
участие на български военни контингенти в мисии зад граница. Няма друг подобър начин за подготовка на бъдещи мисии и адекватни, правно и ресурсно
осигурени държавни политики в сектор сигурност и отбрана. Може да се каже, че
този тип познание е основа на много други военно-стратегически решения на
България, защото опитът може да е скъп, но е придобит в конфликт, който не
разорява нашата земя.
На оперативно и тактическо ниво доцент Карев работи и обобщава опита
като непосредствен участник в мисията от 2013/2014 г. в Афганистан. Събран,
оценен, усъвършенстван и представен е модел за управление на военни
мероприятия, провеждани от командирите, щабовете и формированията на
непознат театър на военните действия. На това ниво авторът осветлява
професионално подготовката на контингента, отпътуването, дислокацията,
ротацията, изпълнението на задачите, завръщането и приключването на
поредната мисия през погледа на националния командир на 25-и контингент.
Като човек, който също е стоял на „червените линии“ си позволявам да кажа, че
това е безценно знание, то води до верни решения, малко жертви и престиж.
Днес трудно може да се чуе ясна лична позиция, но в трудовете на кандидата тя
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се вижда – подборът и участието в мисии трябва да се основава на принципа
„доброволност” и квотния принцип на основата на осемнадесет месечни
перспективни планове по мисии, длъжности и формирования. Всичко това е база
за научни и професионални дискусии, но стратегическото управление трябва да
знае, че тях ще ги има ако разполагаме с подготвени офицери, готови модели за
сравнение и документиран опит.
Преглед,

анализ

националната

и

сигурност

визии
и

относно

предизвикателствата

военнополитическите

проблеми

към
на

съвременността. Публикации №№ 7.1., 7.2. и 7.3. въвеждат в тази тематика,
която се отнася за зоната между горещата война и относителния мир. Това е така
наречена „сива зона“ в която се генерират предизвикателствата, оформят се като
рискове

и

се

появяват изненадващо

като

непосредствени

заплахи за

националната сигурност. Авторът е избрал собствен подход – опитва се да
прозре плановете и поведението на световните играчи на базата от поредица от
речи на президента на САЩ през 2017 г. Така той оформя контурите на
съвременните „сложни заплахи“, които дефинира като непоследователни,
динамични стратегии, които се основават на обективни процеси с разрушителен
потенциал. Важно е да се разбере, че и самите стратегии са извор на
целенасочени или изпуснати от контрол подозрения и заплахи, които са опасни
за самите създатели. Разгледани са позициите на Европейския съюз и НАТО за
прилагане на инструментите на информационната, хибридната и кибернетичната
война. Изводите са ясни – предстои епоха на дълга и рискована игра за
дестабилизиране на обществата и за манипулиране на връзката между
населението и правителствата с цел да се постигнат стратегически предимства и
победи без да се преминава към гореща фаза на конфликтите. Според мен
кандидатът добре е очертал участието на стратегическите управленски нива,
медиите и киберпространството с цел да се контролират обстоятелствата, чиито
негативи да бъдат трансформирани като заплахи на противниковата зона.
Методите са разнообразни, но синхронизирани – стратегически смущения,
форми на ограничени войни, доминация на външни субекти, деградацията на
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волята за победа, ерозията на доверието в институциите, идеите и ценностите,
нарушаване на процеса на вземане на решения и социални разединения.
Приноси по темата за изграждане и развитие на отбранителни
способности (публикации №№ 5.1., 7.4., 7.7.) Според мен авторът очертава
успешно параметрите на тази материя, като се основава на резултатите от
военно-политическото, бойното и логистичното осигуряване на мисии зад
граница. Ние не сме водили война от 70 години и едва ли някой има ясна
стратегическа, оперативна и тактическа представа за това явление освен тези,
които са го преживяли индивидуално и като командири на формирования.
Личният опит и работата със съюзниците в реален конфликт дава основания да
бъдат изведени национални постановки за елементите на бойната способност:
наличие на материални средства, подготвен личен състав, качествено командване
и ефективно управление. По-добре е представена сферата в която полковник
Карев е израсъл като професионалист – бронетанковото техническо осигуряване,
управлението на риска при планиране на логистичното осигуряване и планиране
на операциите. Успешно е адаптиран методът на Томас Саати за анализ на
йерархиите при определяне на приоритетите в осигуряването, като функция от 4
технически изисквания, параметрите на бойната среда и условията на
местността.
Обвързване

на

военополитическите

цели,

възможностите

на

логистиката и опита от конфликтите с тактиката. В завършен вид това е
направено

в

колективния

учебник

„Механизираният

батальон

в

боя“.

Представени и онагледени са трите класически видове бой (отбрана,
настъпление, марш и срещен бой), както и действия в особени условия
(форсиране на водна преграда, в ПГМ, ТВД, в населено място, бой в обкръжение
и излизане от него и др.) в които основна роля има механизираният батальон.
Учебникът обогатява теорията и практиката, свързана с бойните способности на
Българската армия. Той не е дело само на доцент Карев, но показва страна от
неговия характер – да работи в екип, да постига консенсус и да уважава труда на
партньорите си.
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Теоретични постановки и приложни резултати, получени от участие в
проекти. Авторът участва в три престижни проекта, свързани с избора на нов
тип боен самолет, организационния климат във военните формирования и
влиянието на средата и трансформацията на НАТО върху структурата на
Въоръжените сили на Република България. Работата по проектите има три
ефекта: придобиване на методологически опит в маркетинга, търсене,
усъвършенстване и прилагане на методики за изследване на нагласата на
експертите и предлагане на модели за ефективни решения на стратегическо,
оперативно и тактическо ниво. Изводите и препоръките от проектите са принос
към координираната промяна на командната структура на въоръжените сили и
обвързването на решенията, нагласите на състава и значенията на технологиите.
Общодидактически приноси и способности. Цялостната дейност на
кандидата, представените трудове и реализираните проекти показват етапи от
неоспоримо израстване. Считам, че Институтът за перспективни изследвания за
отбраната (ИПИО) на Военна академия „Г. С. Раковски” ще спечели с такива
професионалисти, учени и екипни играчи, които могат да синхронизират целите
на науката с процесите в Българската армия.
Творческата продукция, биографията и личните впечатления от кандидата ми
дават пълно основание да констатирам, че той има познание за процесите в
армейските управленски нива, отлична методическа подготовка за провеждане на
изследвания и съставяне на адекватна служебна и учебно-планова документация.
Това е напълно достатъчно за заемане на професорската длъжност по обявения
конкурс.
Критични бележки и препоръки
Кандидатът е безспорен специалист в своята област и моите препоръки се
отнасят до дискусията за бъдещето на националната сигурност в която трудно се
разбира кое е вярно и кое погрешно, докато не се види победителят. Доказано е
още от времето на Рим. Поради това предлагам на автора в бъдеще да обърне
повече внимание на особеното място на България в съюзническите стратегии.
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Напоследък не се изявяват автори със самостоятелна позиция, няма смели
прогнози и сблъсък на мнения. Така дори армията потъна в бюрокрация и
загърби сивата зона от която изведнъж изригнаха миграционни потоци и
необозрим спектър от асиметрични заплахи. Навсякъде около нас се промениха
граници и имена на държави. Армения бе оставена сама да преживее национална
катастрофа. Появи се и пандемия, която се оказа стагнираща като военен
конфликт. От друга страна редица институции приеха, че войната е далечно
явление за България и подцениха дебата за готовността на въоръжените сили.
Някои съюзници също си представят бъдещия конфликт като електронна игра,
но кой ще отстоява нашите граници, фронтови или цивилизационни ще са те, ще
се разминем ли само с трусове около сивата зона? Това са въпросите и дебатът от
който ще спечелят и България и съюзниците. ИПИО е място, където доцент
Карев може да каже повече като участник в конфликт, показателно назован
Голямата игра. Да не забравяме, че някъде там българите са имали държави,
които се помнят и сега.
Заключение и оценка
Доцент Карев е израсъл като войник, инженер, педагог, служител в
престижни щабове, преподавател и командир. Няма никакво съмнение, че той е
открил поредица от проблеми, които са третирани от позициите на науката и
командната височина на един вечен конфликт. Многопрофилният анализ от
различни гледни точки и управленски нива е дал значими резултати, които
кандидатът е интегрирал в сложна, високорискова военно-политическа картина.
В нея смеят да пристъпят и да оперират с жива сила и ресурси много малко хора.
Настоящото жури оценява точно такъв човек, който отдавна е намерил собствена
позиция между теорията и практиката, консерватизма (постоянството) и
иновационните решения. Тази доминираща субективна височина е посилна само
за експертите с биография и чест.
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Казаното ми дава пълно основание да гласувам положително и да предложа
на научното жури да присъди на доцент доктор Максим Любенов Карев
академичната длъжност „професор“ в научна секция „Научна дейност, развитие
на академичния състав и докторанти“ на институт „Перспективни изследвания за
отбраната“ във Военна академия „Г. С. Раковски“, в област на висшето
образование „Сигурност и отбрана“, професионално направление „Национална
сигурност“, научната специалност „Организация и управление извън сферата на
материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”.
05.05.2021 г.
София

Изготвил рецензията:
(проф. д-р Владко Иванов)
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REVIEW

By Professor PhD Vladko Michov Ivanov,
member of a scientific jury for a competition for the academic position of
„professor“ for a civil servant in the field of higher education 9. Security and
defense, professional field 9.1. National Security for Carrying Out Research
Activity in the Scientific Section „Scientific Activity, Development of the
Academic Staff and Doctoral Students“ of the Defense Advanced Research
Institute, announced in the State Gazette, issue 12 / 12.02.2021.
Grounds for preparation of the review: Order of the Commandant of Rakovski
National Defence College № SI-29-RD03-27 / 01.02.2021.
I. General evaluation of the works submitted for review, the topicality of the
scientific production and the qualities of the candidate
An associate professor, Dr. Maksim Lyubenov Karev, submitted documents within
the announced deadline for the above-mentioned competition. Currently head of the
scientific section „Scientific activity, development of the academic staff and
doctoral students“ at the Defense Advanced Research Institute of Rakovski
National Defence College. The procedure provided for in the Regulations for the
development of the academic staff in the Rakovski National Defence College of
Sciences has been followed.
For review in connection with the competition and according to a group of
indicators for the field of higher education 9. Security and defense, professional
field 9.1. National Security from Regulations for application of the law for the
development of the academic staff in the Republic of Bulgaria, the candidate
submits a total of 15 publications. Of these - 3 monographs, 4 articles, 3 reports, 3
projects and 2 textbooks. They are in ready (printed) form and are not included in
the procedures for doctoral degree (2007) and for „associate professor“ (2015).
They have been published in authoritative publications. Collective works are
divided correctly.
I accept the presented scientific production as a personal file of the candidate. It is
based on personal experience in the Bulgarian Army, training institutes and in
missions of Bulgarian contingents abroad. Few authors have written professionally
on this topic, which is why every publication is valuable. It is no exaggeration to
say that not only individual aspects, but also in general the works have the

character of a scientific novelty with great applied value. Although some
descriptive characteristics (for example geographical and demographic
characteristics of Afghanistan) are known, they are set and interpreted for a specific
military-political situation, constitute elements of training and are necessary for the
behavior of commanders and units. This could not be learned by reading the
specialized literature, it must be conveyed by the specific participants in previous
missions. I advocate that they have aspects of implementation, patent, management,
life-saving and prestigious national and allied value. At this stage, no data and
claims regarding plagiarism have been received in the candidate's publications.
Assoc. Prof. Dr. Karev has a long teaching, scientific and managerial path. He
deservedly reaches a position that implies a meaningful career and life path that has
great didactic value - personal example is a leading factor in building employees in
the field of national security. All this is a prerequisite for a well-deserved
professorship.
The material corresponds to the area of higher education and professional field
referred to in the competition. Their methodological, theoretical and applied
significance raises the prestige of Rakovski National Defence College, it is
important for the professional, teaching and learning community.
The reference for fulfillment of the minimum national requirements under
paragraph 2 b, paragraph 2 and paragraph 3 of а Law on the Development of the
Academic Staff in the Republic of Bulgaria shows that the candidate can participate
in the competition for the academic position „Professor“.
II. Assessment of the pedagogical preparation and activity of the candidate
Associate Professor Dr. Maxim Karev is a longtime and respected scientist and
pedagogue. I know his work in connection with the preparation of curriculum
documentation, participation in scientific forums, juries and management of
doctoral students. Over the years, he has accumulated a range of abilities, including
professional, research, didactic, organizational and managerial qualities. They are
inseparable from each other and work as a routine complex, combined with
innovation and the desire to keep up with the problems of the new generation in the
field of security. The accumulated production is combined with active teaching
experience and work with students. His workload exceeds the required standards.
The candidate is the research supervisor of three successfully defended doctoral
dissertations. Participates in prestigious scientific forums, combines theoretical and
applied focus. His personal characteristics are built in an organized and demanding
environment, which forms the will and ability to work. The facts show that the
candidate has professional, pedagogical and personal qualities and can take the
professorship announced with the said competition.
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III. Main scientific results and contributions in the presented scientific papers
The candidate has precisely presented his contributions in the List of his scientific
productions and in the Reference for the original scientific contributions. The entire
documentation of the competition is a mirror of the candidate's professional path,
clear interests in the field of national security are clearly visible. From the position
of my competence, I find and point out several main contributions to the papers
submitted for review.
Scientific and professional documentation of the participation of Bulgarian
military contingents in missions abroad. Everything published on the topic
(publications №№ 3.1., 4.1., 7.4., 7.5., 7.6.) Has great military-political
significance - it is the basis for future decisions, provides information about the
state of the Armed Forces and the positions of the Republic of Bulgaria in NATO.
At the core of this knowledge is a systematic approach to the review of
contemporary conflicts in Afghanistan, which have a long history involving all
world powers. Literary sources, physical-geographical, demographic, ethnic and
religious characteristics of the region, which are important for the conflict,
management and behavior of the military and paramilitary formations, are
analyzed. We have a specific theoretical and applied result from the personal
participation of the author in the events - complete knowledge of the inclusion of
Bulgaria in the operation of the International Security Assistance Force ISAF in
Afghanistan. It cannot be universal, but it has been experienced and verified by
empirical research. Most importantly, we have a ready-made sample that can be
compared to other opinions and visions, which are not many. The summaries are
complex, covering allied and national military-political positions, international and
national legal bases of peacekeeping with the participation of Bulgarian military
contingents in missions abroad. There is no other better way to prepare for future
missions and adequate, legally and resource-provided state policies in the security
and defense sector. It can be said that this type of knowledge is the basis of many
other military-strategic decisions of Bulgaria, because the experience may be
expensive, but it was acquired in a conflict that does not ruin our land.
At the operational and tactical level, Associate Professor Karev works and
summarizes the experience as a direct participant in the mission from 2013/2014 in
Afghanistan. A model for the management of military events conducted by the
commanders, staffs and formations of an unknown theater of operations was
collected, evaluated, presented and presented. At this level, the author highlights
the professional preparation of the contingent, departure, deployment, rotation,
execution of tasks, return and completion of another mission through the eyes of
the national commander of the 25th contingent. As a person who has also stood on
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the "red lines", I dare say that this is invaluable knowledge, it leads to the right
decisions, few sacrifices and prestige. Today it is difficult to hear a clear personal
position, but in the works of the candidate it can be seen - the selection and
participation in missions must be based on the principle of "voluntariness" and the
quota principle based on eighteen months of long-term plans for missions, positions
and formations. All this is a basis for scientific and professional discussions, but
strategic management must know that they will have them if we have trained
officers, ready-made models for comparison and documented experience.
Review, analysis and visions on the challenges to national security and the
military-political problems of today. Publications №№ 7.1., 7.2. and 7.3. introduce
in this topic, which refers to the area between the hot war and relative peace. This is
the so-called "gray zone" in which challenges are generated, shaped by risks and
surprisingly appear as immediate threats to national security. The author has chosen
his own approach - trying to see the plans and behavior of world players based on a
series of speeches by the US President in 2017. Thus he shapes the contours of
modern "complex threats", which he defines as inconsistent, dynamic strategies are
based on objective processes with destructive potential. It is important to
understand that the strategies themselves are a source of targeted or out of control
suspicions and threats that are dangerous to the creators themselves. The positions
of the European Union and NATO on the application of the instruments of
information, hybrid and cyber warfare are considered. The conclusions are clear: an
era of long and risky play is ahead to destabilize societies and to manipulate the
relationship between the population and governments in order to achieve strategic
advantages and victories without moving to a hot phase of conflict. In my opinion,
the candidate has well outlined the involvement of the strategic levels of
government, the media and cyberspace in order to control the circumstances, the
negatives of which can be transformed as threats to the enemy zone. The methods
are diverse but synchronized - strategic disruptions, forms of limited wars,
domination of external actors, degradation of the will to win, erosion of trust in
institutions, ideas and values, disruption of the decision-making process and social
divisions.
Contributions on the topic of building and developing defense capabilities
(publications №№ 5.1., 7.4., 7.7.) In my opinion, the author successfully outlines
the parameters of this matter, based on the results of the military-political, combat
and logistical support of missions abroad. We have not fought a war for 70 years
and hardly anyone has a clear strategic, operational and tactical idea of this
phenomenon except those who have experienced it individually and as commanders
of formations. Personal experience and work with allies in a real conflict gives
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grounds to derive national statements about the elements of combat capability:
availability of material resources, trained personnel, quality command and effective
management. The field in which Colonel Karev grew up as a professional is better
represented - armored technical support, risk management in logistics planning and
operations planning. Thomas Saati's method for analyzing the hierarchies in
determining the priorities in the insurance, as a function of 4 technical
requirements, the parameters of the combat environment and the conditions of the
terrain, has been successfully adapted.
Linking the military-political goals, the possibilities of the logistics and the
experience from the conflicts with the tactics. This is done in the completed form
in the collective textbook „The Mechanized Battalion in Battle“. The three classic
types of combat (defense, offensive, march and counter-battle) are presented and
illustrated, as well as actions in special conditions, forcing a water barrier, in PGM,
TVD, in a settlement, fighting in an environment and getting out of it, etc. ) in
which the main role is played by the mechanized battalion. The textbook enriches
the theory and practice related to the combat capabilities of the Bulgarian Army. It
is not only the work of Associate Professor Karev, but it shows a side of his
character - to work in a team, to reach a consensus and to respect the work of his
partners.
Theoretical formulations and applied results obtained from participation in
projects. The author participates in three prestigious projects related to the selection
of a new type of fighter aircraft, the organizational climate in the military
formations and the influence of the environment and the transformation of NATO
on the structure of the Armed Forces of the Republic of Bulgaria. Project work has
three effects: gaining methodological experience in marketing, searching for,
improving and applying methodologies for researching the attitudes of experts and
offering models for effective solutions at the strategic, operational and tactical
levels. The conclusions and recommendations of the projects are a contribution to
the coordinated change of the command structure of the armed forces and the
binding of the decisions, the attitudes of the staff and the meanings of the
technologies.
General didactic contributions and abilities. The overall activity of the candidate,
the presented works and the realized projects show stages of indisputable growth. I
believe that the Defense Advanced Research Institute of Rakovski National
Defence College will win with such professionals, scientists and team players who
can synchronize the goals of science with the processes in the Bulgarian Army.
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The creative production, biography and personal impressions of the candidate give
me full reason to state that he has knowledge of the processes in the army
management levels, excellent methodological preparation for conducting research
and compiling adequate official and curriculum documentation. This is quite
enough to take the professorship in the announced competition.
Critical remarks and recommendations
The candidate is an undisputed expert in his field and my recommendations relate
to the discussion about the future of national security in which it is difficult to
understand what is true and what is wrong until the winner is seen. It has been
proven since the time of Rome. Therefore, I suggest that the author in the future
pay more attention to the special place of Bulgaria in the allied strategies. Recently,
there are no authors with an independent position, no bold predictions and no clash
of opinions. Thus, even the army sank into bureaucracy and turned its back on the
gray area from which migratory flows and an unimaginable spectrum of
asymmetric threats suddenly erupted. Borders and country names have changed all
around us. Armenia was left alone to experience a national catastrophe. There was
also a pandemic that proved stagnant as a military conflict. On the other hand, a
number of institutions accepted that the war was a distant phenomenon for Bulgaria
and underestimated the debate on the readiness of the armed forces. Some allies
also imagine the future conflict as an electronic game, but who will defend our
borders, will they be frontal or civilizational, will we only get away with tremors
around the gray area? These are the issues and the debate from which Bulgaria and
the allies will benefit the Defense Advanced Research Institute is a place where
Associate Professor Karev can say more as a participant in a conflict, indicatively
called the Great Game. Let's not forget that somewhere there the Bulgarians had
countries that are still remembered.
Conclusion and evaluation
Associate Professor Karev grew up as a soldier, engineer, pedagogue, employee in
prestigious staffs, lecturer and commander. There is no doubt that he discovered a
series of problems that were treated by the positions of science and the command
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height of an eternal conflict. The multi-profile analysis from different points of
view and management levels has given significant results, which the candidate has
integrated into a complex, high-risk military-political picture. Very few people dare
to step into it and operate with manpower and resources. The current jury evaluates
just such a person who has long found his own position between theory and
practice, conservatism (perseverance) and innovative solutions. This dominant
subjective height is only possible for experts with a biography and honor.
This gave me full reason to vote positively and to propose to the scientific jury to
award Dr. Maksim Lyubenov Karev the academic position „Professor“ in the
scientific section „Research, development of academic staff and doctoral students“
of the Defense Advanced Research Institute of Rakovski National Defence College,
in the field of higher education “Security and Defense”, professional field
“National Security”, scientific specialty “Organization and management outside the
field of material production (Security and Defense Management)”.

May 5, 2021
Sofia

Prepared the review:
(Prof. Dr. Vladko Ivanov)
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