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Р Е З Ю М Е 

на научните трудове на доцент доктор Максим Любенов Карев, 

ръководител на научна секция „Научна дейност, развитие на академичния състав  

и докторанти”, Институт за перспективни изследвания за отбраната  

на Военна академия „Г. С. Раковски”, 

 

представени за рецензиране и участие в конкурс за заемане на академична 

длъжност „професор“, за цивилен служител, в научна 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)“, 

за извършване на научноизследователска дейност, обявен със заповед на 

началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ и публикуван в Държавен вестник 

брой 12 от 12.02.2021 г., т. 713, стр. 235. 

ОПИСАНИЕ  

Съгласно група показатели за област на висшето образование 9. Сигурност и 

отбарана, професионално напрвление 9.1. Национална сигурност от Приложение 

към чл. 1а, ал. 1 от Правилник за прилагане на закона за развитие на академичния 

състав в Република България (Ново - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.)  

са представени в резюме 13 публикации за рецензиране, от които 3 

монографии (2020/2021/2021 г.), 4 статии (от 2018 до 2021 г.), 3 доклада (от 2018 

до 2021 г.) и 3 проекта (2017 г.) след приключване на процедурите за докторска 

степен във ВАК (21.11.2007 г.) и за „доцент“ във Военна академия „Г. С. Раковски” 

(15.04.2015 г.).  

Предтавени са и два учебника в съответствие с изискванията на критерий Е, 

точка 20. Публикуван университетски учебник от Правилник за прилагане на 

закона за развитие на академичния състав в Република България. 

Общо в резюме – 15 публикации. 
 

МОНОГРАФИИ 

Показател В  

3. Хабилитационен труд – публикувана монография в съответната 

научна област: 

3.1. Една от мисиите в Афганистан: През погледа на националния командир 

на българския военен контингент, юни 2013 – февруари 2014. „Авангард принт“ 

ЕООД – Русе. ISBN: 978-954-337-421-2. Русе, 2021, 126 стр. 

Участието на Българската армия в операцията на Международните сили за 

поддържане на сигурността в Афганистан (International Security Assistance Force – 
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ISAF) е едно от най-мащабните и най-продължителните участия в мисии зад 

граница и е изключително важно да се анализира и изучи натрупаният опит. 

В монографията е представено участието на 25-ти български военен 

контингент в мисията на ISAF в периода юли 2013 г. – февруари 2014 г., което е 

провокирано от идеята да бъдат споделени поуки и добри практики, включително 

от собствен опит.  

Монографията защитава тезата, 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, а те са критично важни, когато 

залогът включва както успеха, постигането на целта, решаването на поставените 

задачи, така и опазването на живота и здравето на хората.  

Проследени и описани са подготовката на контингента, отпътуването, 

дислокацията, ротацията, изпълнението на задачите, завръщането, приключването 

на поредната мисия през погледа на националния командир на 25-и контингент, 

както и споделен личен и професионален опит от участници в различни мисии, 

обобщен чрез проведено емпирично изследване. 

Представени са резултати от проведено емпирично изследване на опита от 

участие на военнослужещи в мисии зад граница, които показват, че натрупаният 

опит се определя от изследваните военнослужещи като ценен, поради това че 

допринася за повишаване способностите на формированията от Българската армия 

и е положителна предпоставка за успешното изпълнение на задачи в бъдещи 

мисии. 

Анализът на резултатите от проведеното изследване предоставя полезна 

информация на ръководството на Министерството на отбраната, структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, която при 

желание и готовност от тяхна страна би насочила вниманието и отговорността 

върху необходимостта от подобряване на организацията за подготовка и участие в 

мисии зад граница.  

  

Показател Г 

4.  Публикувана монография, която не е представена като основен 

хабилитационен труд: 

4.1. Български военни контингенти в мисии зад граница. Опитът от 

Афганистан. „Авангард принт“ ЕООД – Русе. ISBN: 978-954-337-415-1. Русе, 

2020, 214 стр. – разделителен протокол от 04.02.2021 г. 

В монографията е предложено систематизирано правно основание за участие 

на български военни контингенти в мисии зад граница. Специално място е 

определено на участието на български военни контингенти в операции и мисии 

извън територията на страната до присъединяването на Република България към 

Международните сили за поддържане на сигурността в Афганистан. Проследени и 

анализирани са физикогеографските характеристики, население, етнос, религия и е 

направен исторически преглед на конфликтите в Афганистан чрез систематично 

изследване на литературните източници. Извършеният исторически преглед на 

участието на Въоръжените сили на Република България в операцията на 

Международните сили за поддържане на сигурността ISAF в Афганистан дава 
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възможност за емпирична верификация, за обобщаване и анализиране на 

натрупания опит от участие на български военни контингенти в мисии на НАТО в 

Афганистан. 

Предложеното теоретико-емпирично изследване се основава на тезата, че 

дългогодишният опит от участието на българските военни контингенти в мисии 

зад граница води до повишаване способностите на формированията от Българската 

армия, като цяло и в частност на качеството на подготовката, подобряване на 

осигуряването и натрупване на ценен опит от командирите, щабовете и 

формированията, което е положителна предпоставка за успешното изпълнение на 

задачи в бъдещи мисии. 

Направени са изводи и заключение относно законодателството на Република 

България, съобразно което се осъществява участието на български военни 

контингенти в операции по поддържане на мира, което е напълно хармонизирано с 

международното по отношение на мироопазването. 

Участието на български военни контингенти в операции по поддържане на 

международния мир и сигурност (ОПММС) през последните десетилетия и 

вследствие на натрупания теоретичен и практически опит допринася за това, 

Република България да се утвърди като надежден партньор в НАТО и ЕС. 

Резултатите от емпиричното изследване разкриват текущото състояние и 

открояват тенденции от опита на български военни контингенти в операциите на 

НАТО в Афганистан и предоставят информация за следващ анализ и 

интерпретация. 

Оценката, която изследваните военнослужещи дават за организацията, 

провеждането и приключването на мисии, се определя като натрупан ценен опит, 

който допринася за повишаване способностите на формированията от Българската 

армия и е положителна предпоставка за успешното изпълнение на бъдещи мисии. 

Опитът от участие на военнослужещи в мисии зад граница се разглежда като 

процес, който следва да бъде изследван периодично, тъй като всеки следващ 

анализ на резултатите допринася за познаване на текущото му състояние и 

управление на процесите. 

Съпоставката на резултатите от поредица изследвания може да осигури 

необходимата информация на ръководството на Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия 

за предприемане на адекватни мерки при необходимост. 

Резултатите от проведеното изследване могат да послужат за развитието на 

държавната политика и нормативната уредба в сектор сигурност и отбрана, както 

и в процеса на организация, подготовка и изпращане на български военни 

контингенти зад граница за изпълнение на мисии по поддържане на 

международния мир и сигурност.  

 

5.  Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за 

присъждане на образователна и научна степен „доктор“ или за присъждане на 

научна степен „доктор на науките“ 
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5.1 Ефективност на средствата за бронетанково техническо осигуряване. 

„Авангард принт“ ЕООД – Русе. ISBN: 978-954-337-420-5. Русе, 2021, 134 стр. (За 

ОНС „доктор“). 

В книгата като изследване е приложен логистичният подход при решаване на 

задачи от военната логистика, т.е. изследване за пръв път на системата от средства 

за бронетанково техническо осигуряване – ССрБТТО, което обуславя и 

актуалността и значимостта на разгледания проблем. 

Изследването дава възможност за оценяване ефективността и ефикасността на 

системата от средства за бронетанково техническо осигуряване в бойни условия и 

подобряване на приоритетните параметри на подвижните ремонтни средства за 

БТТ, както и тяхното развитие в системата на логистичната верига. 

За постигане на целта е извършено морфологично изследване на ССрБТТО. 

Предложено е усъвършенстване на съществуващи математически модели за 

оценяване на ефективността и ефикасността на система от средства на други 

видове военна техника (военноинженерни машини) и тяхното адаптиране към 

ССрБТТО и нейните подсистеми. 

От проведеното симулационно експериментиране са установени приоритетите 

и необходимостта от изменение на техническите параметри на машините от 

подсистемите за повишаване на тяхната ефикасност. Получените резултати при 

типовия характер на входните данни свидетелстват за обективност и логичност на 

разработените математически модели и тяхната пригодност за решаване на 

практически задачи по управление на техническото осигуряване на бронетанковата 

техника (БТТ).  

Защитена е тезата, че начини за повишаване на техническата ефективност на 

подвижните средства за бронетанково техническо осигуряване могат да бъдат 

разкрити чрез използване на усъвършенствани математически модели за оценка на 

ефективността на системата от средства за бронетанково техническо осигуряване и 

в резултат се поддържа по-висок коефициент на техническа готовност на 

машините във войсковите формирования. 

Разработените и предложени модели и препоръки могат да се прилагат при 

подготовката на щабовете и бойната подготовка на танковите войски, както и при 

модернизация на съществуващата ССрБТТО или при проектиране на нови 

средства, според вида и количеството на бронетанковата техника във войсковите 

формирования на Българската армия. 

 

7.  Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове или в 

специализирани издания за класифицирана информация.  

7.1. Karev, M., Monov, L. The concept of hybrid threat and gray zone. 

International Journal of Recent Scientific Research. ISSN 0976-3031, Vol. 9, Issue, 

2(E), pp. 24108-24111, February, 2018, http://www.recentscientific.com/concept-hybrid-

threat-and-gray-zone. 

В статията „Концепцията за хибридната заплаха и сивата зона” е 

представено разбирането на Европа и НАТО за хибридната заплаха. Подчертано е 

виждането, че хибридната заплаха е неясна комбинация от скрити и явни действия, 

http://www.recentscientific.com/concept-hybrid-threat-and-gray-zone
http://www.recentscientific.com/concept-hybrid-threat-and-gray-zone
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проведени в цялостна и синхронизирана стратегическа рамка. Освен това, 

хибридната заплаха предоставя възможности на държавни или недържавни 

участници да постигат конкретни политически цели с минимални разходи. 

Съединените американски щати обявяват конфликта в сивата зона, който 

описва множество дейности в пространството между мира и войната. За 

постигането на успех се разчита на сложна стратегия, която включва всички 

необходими инструменти на властта и се изплъзва под прага на войната. 

Направено е заключението, че хибридната заплаха и конфликтът в сивата зона 

са сравними стратегически подходи, които включват участници с множество 

елементи на властта. Действията им са добре организирани и синхронизирани и 

остават на нивото на открит военен конфликт. Като слаба страна може да се каже, 

че Европа и САЩ описват една стратегическа ситуация с различни термини и това 

създава риск от неразбиране и/ или бездействие. 

7.2. Monov, L., Karev, M. Basic map for the new National Security Strategy of the 

United States of America. ел. в-т. International Journal of Recent Scientific Research. 

ISSN 0976-3031, Vol. 9, Issue, 4(H), pp. 26095-26102, April, 2018, 

http://recentscientific.com/basic-map-new-national-security-strategy-united-states-

america. 

Статията „Основна карта за новата стратегия за национална сигурност на 

Съединените американски щати” представя контекстов анализ на седем речи на 

президента на Съединените американски щати (САЩ), които са представени 

между май и ноември 2017 г. Основното предположение на това проучване е, че 

всички тези събития са щателно организирани и обстойно разгледани. Те 

представляват гледната точка на американската администрация за текущите 

стратегически предизвикателства и дават някои отговори относно възможния 

подход на САЩ срещу съвременните сложни заплахи. Следователно, 

разглеждайки тези речи като едно цяло и изследвайки тяхното съдържание, е 

възможно да се открият някои жизненоважни елементи от Стратегията за 

национална сигурност на САЩ. Свързването им в една матрица дава възможност 

за изграждане на основна стратегическа карта за глобалния подход на САЩ. 

7.3. Monov, L., Karev, M. Information warfare conceptual framework. 

International Journal of Recent Scientific Research. ISSN 0976-3031, Vol. 9, Issue, 

5(F), pp. 26895-26866, May, 2018, http://recentscientific.com/information-warfare-

conceptual-framework. 

В статията „Концептуална рамка за информационна война” е представено 

разбирането за съвременната теоретична рамка на концепцията за информационна 

война. Счита се, че информационната война е стратегия, която използва множество 

места по синхронизиран начин за дестабилизиране на обществата и за 

манипулиране на връзката между населението и правителствата. Направено е 

заключението, че концептуалната рамка обхваща четири клона на операциите в: 

електромагнитния спектър, традиционните медии, социалните медии и 

киберпространството. Тя включва система под и над линията на мирни и военни 

дейности, които трябва да дестабилизират обществата и да манипулират 

правителствата. Целта е да се разпространи влияние и да се контролират 

http://recentscientific.com/basic-map-new-national-security-strategy-united-states-america
http://recentscientific.com/basic-map-new-national-security-strategy-united-states-america
http://recentscientific.com/information-warfare-conceptual-framework
http://recentscientific.com/information-warfare-conceptual-framework
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обстоятелствата, което представлява форма на трансгранична заплаха за 

сигурността. Тази ситуация на стратегически смущения е форма на ограничена 

война, концепция за господстваща сила, която зависи от деградацията на свободата 

на действията, ерозията на доверието в институциите, идеите и ценностите; 

нарушаване на процеса на вземане на решения и раздор в обществото. 

7.4. Карев, М., Иванов, З. Формиране и подготовка на българските военни 

контингенти за участие в мисии по поддържане на сигурността в Афганистан. 

Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, 

Издателски комплекс НВУ „В. Левски“, ISSN 2367-7473, В. Търново, 25-26 

октомври, 2018, стр. 136-146. 

Докладът представя процеса на формиране и подготовка на български военни 

контингенти за участие в мисии по поддържане на сигурността в Афганистан. 

Акцентирано е на първия етап „формиране” като изключително важен от 

цялостния процес, разделен на два етапа: първи, от 2002 г. до края на 2010 г. е 

използван модел на подбор на кандидати за мисия, основан на принципа 

„доброволност”, който преминава през три етапа: предварителен, окончателени и 

допълнителен; втори – от началото на 2011 г. до края на мисията през 2014 г., 

прилага се квотния принцип на основата на осемнадесет месечни перспективни 

планове по мисии, длъжности и структури (военни формирования). В резултат на 

натрупания опит през годините, подготовката на контингентите е разгледана в 

следните аспекти: подготовка на националния елемент и щабните офицери;  на 

националните групи за мисия; подготовка на войсковите формирования. 

Направено е кратко заключение за скромния принос на Република България за 

възстановяването и развитието на Афганистан. 

7.5. Карев, М., Иванов, З. Изследване опита на български военнослужещи, 

участвали в  мисии на НАТО в Афганистан. Военен журнал 1-2/2019, Издание на 

Военна академия „Георги Стойков Раковски“, ISSN 0861-7392, София, стр. 90-104. 

В статията са представени и анализирани резултатите от емпирично 

изследване на военнослужещи, участвали в мисии на НАТО в Афганистан с цел 

проучване на оценката на български военнослужещи за цялостната организация по 

подготовката, провеждането и приключването на мисии извън територията на 

страната. Формулирани са изводи и препоръки с практическа насоченост. 

7.6. Карев, М. Управление на риска в процеса на планиране на логистичното 

осигуряване на стратегическо ниво. Сборник доклади от научна конференция 

„Логистиката и обществените системи“, Издателски комплекс НВУ „В. Левски“, 

ISSN 2738-8042, В. Търново, 25-26 февруари, 2021, стр. 120-127. 

Докладът представя възможността за управление на риска при планиране на 

логистичното осигуряване на стратегическо ниво, разглеждайки етапите на 

планиране на операциите на стратегическо ниво. Приложен е методът на Томас 

Саати за анализ на йерархиите при определяне на разпределението на 

инвестициите между различните активи от даден клас с цел превенция на риска и е 

направен извода, че е необходимо планиране и осигуряване на допълнителни 



7 

средства/ресурси за пети и шести етап в процеса на планиране на операциите на 

стратегическо ниво. 

7.7. Карев, М. Проблеми в логистичното осигуряване по време на мисия зад 

граница. Сборник доклади от научна конференция „Логистиката и обществените 

системи”, Издателски комплекс НВУ „В. Левски“, ISSN 2738-8042, В. Търново, 25-

26 февруари, 2021, стр. 114-119. 

В доклада са представени отделни проблеми, свързани с логистиката по време 

на мисията на български военен контингент в чужбина в условия на заплаха, 

повишена от „значителна” във „висока”. Проследява се управлението на 

логистичната информация, планирането на логистичното осигуряване за превоз на 

хора и логистичното управление при посрещане на българска делегация в района 

на мисията, както и съответните изводи от решението на такъв проблем. 

 

Показател Е 

16. Участие в национален научен или образователен проект 

16.1. Колектив, Карев, М. „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. 

Проведено е проучване в изпълнение на Заповед на министъра на отбраната 

на Република България № ОХ-465/17.05.2017 г. от екип от Института за 

перспективни изследвания за отбраната (ИПИО) на Военна академия „Г. С. 

Раковски“, експерти от катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна 

отбрана“ и от Командването на Военновъздушните сили с цел: да се обобщят 

мненията на експерти от различни управленски нива и да се формулират изводи, 

които да подпомогнат ръководството на Министерството на отбраната при 

вземането на информирано решение за придобиване на нов тип боен самолет. 

Приложен е метод за набиране на данните чрез пряка анонимна групова 

анкета. Анкетирани са общо 121 офицери от 17 военни формирования и 

структури на МО. 

Проведени са дискусии от изследователския екип във фокус-групи с 

военнослужещите и структурирани интервюта с директори на дирекции и 

командири/началник-щабове на видове въоръжени сили, авиобази и бригади по 

въпроси, които дават възможност да се интерпретират по-добре получените 

резултати и по-задълбочено анализиране на проблемите. 

Набирането на данните на терен е извършено от изследователския екип през 

периода 29 май – 09 юни 2017 г. 

В резултат на проведеното проучване са направени следните обобщения:  

 Изследваните офицери са запознати в частична или пълна степен с 

Проекта за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“ и се 

интересуват от хода на неговото протичане и приключване. Доминиращите 

информационни източници са медиите и неформалните канали. Една трета от 

анкетираните са запознати с официалните документи – факт, който вероятно 

показва и процента на експертите със задълбочена компетентност по темата. 
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 Степента на информираност за Методиката е по-ниска в сравнение с 

тази за Проекта, което е обяснимо предвид нейните характеристики и 

предназначение. Най-често използваните информационни източници отново са 

медиите и неформалните канали. 

 Авиационните експерти от всички равнища се обединяват в оценките 

си, че най-важните от характеристиките на бъдещия тип боен самолет са огневият 

потенциал и автономността на инженерно-авиационната поддръжка. Командирите 

на авиобази добавят и средствата за самозащита към приоритетните 

характеристики. 

 Съпоставката между оценките на анкетираните относно трите самолета 

категорично показва, че те определено отдават своите предпочитания на GRIPEN и 

също толкова категорично отхвърлят F-16; по отношение на EUROFIGHTER 

отрицателните нагласи имат значителен превес спрямо положителните. 

 Експертите от изследваните структури и формирования на 

въоръжените сили са единодушни, че GRIPEN C/D е новият тип боен самолет, 

който трябва да бъде закупен за въоръжените сили на Република България. 

Направени са следните изводи: 

1. Резултатите от проведеното изследване показват еднозначно нагласата на 

експертите за закупуване на нов тип боен самолет – GRIPEN, посочен измежду 

трите варианта за избор, определени в Проекта за инвестиционен разход 

„Придобиване на нов тип боен самолет“. 

2. Експертният и ръководният състав от всички управленски нива осъзнава 

невъзможността да бъде постигната оперативна съвместимост чрез модернизация 

на съществуващите у нас руски самолети или чрез закупуване на нови такива. 

Еднозначни са нагласите, че Република България следва да се ориентира към 

придобиване на нов тип боен самолет от страна членка на НАТО или на 

Европейския съюз. 

3. Сред основните оперативни и тактико-технически характеристики на 

новия тип боен самолет експертите дават приоритет на огневия потенциал (въздух 

– въздух; въздух – повърхност), както и на група характеристики, включваща: 

автономност на навигационния потенциал, автономност на инженерно-

авиационната поддръжка, средства за самозащита и средства за спасяване на 

екипажите.  

4. Основни критерии при избора на нов тип боен самолет по мнението на 

експертния състав трябва да бъдат оперативните и тактико-техническите 

характеристики, както и възможността за експлоатация през следващите 40 

години. 

5. Експертният състав от ВВС е на мнение, че с наличните бойни самолети в 

българските Военновъздушни сили не може да се постигне оперативна 

съвместимост в рамките на НАТО и Европейския съюз. За поддържане на 

изградените отбранителни способности обаче е необходимо те да бъдат 

поддържани в летателна годност, частично модернизирани и да бъде изразходван 

напълно остатъчният им ресурс. Предлага се този процес да бъде осъществяван 

паралелно с процеса за придобиване и усвояване на нов тип боен самолет. 
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6. Информираността на част от изследваните лица за Проекта за 

инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“ и Методиката за 

избор на оптимален вариант за неговата реализация е твърде обща (основно от 

медиите и интернет), което показва необходимост от по-активна дейност от страна 

на Министерството на отбраната за информиране на състава по официален път. 

 

16.2. Колектив, Карев, М. 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. 

Проведено e изследване в изпълнение на заповед на началника на Военна 

академия „Георги Стойков Раковски № СИ 29-РД 02-217/27.03.2017 г.  

В резултат от изследването е изготвен научен доклад, в който са представени 

резултатите от научно-приложения проект „Ефекти от промяната в средата на 

сигурност и трансформацията на НАТО върху структурата на Въоръжените сили 

на Република България” с цел подпомогне на прегледа през 2018 г. за изпълнение 

на мероприятията от „План за развитие на Въоръжените сили на Република 

България до 2020” и се очертаят насоките за развитие на въоръжените сили през 

следващите години. 

Приложени са методът на системен подход и методът на преглед на 

документите и литературата за събиране и обработка на информацията, както и 

SWOT – анализ (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) на структурата и 

PEST – анализ (Political, Economic, Socio-cultural, Technological) на средата на 

функциониране на  въоръжените сили на Република България.   

Направен е опит да се даде отговор на следните въпроси: 

 До каква степен трансформацията на НАТО е повлияла върху 

процесите на трансформация на Въоръжените сили на Република България? 

 Доколко процесите, които протичат в НАТО се имплементират в 

България и какво в действителност се прави в България?  

 Как промените в командната структура на НАТО се отразяват на 

трансформирането на политическите решения в конкретни дейности?  

 Кои добри практики от трансформацията на НАТО трябва да се 

пренесат в България? 

Изследвани са отделни елементи на командната структура на въоръжените 

сили на стратегическо, оперативно и тактическо ниво, в резултат на което са 

направени изводи и препоръки, насочени към необходимостта от координирана 

промяна на командната структура на въоръжените сили. 

Направени са предложения, свързани с развитието на въоръжените сили, 

които биха довели до адекватна реакция на съвременните процеси на 

трансформация. 

 

16.3. Колектив, Карев, М. „Организационен климат във военните 

формирования и структурите от Въоръжените сили на Република България“. 
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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. 

Проведено e изследване в изпълнение на заповед на министъра на отбраната 

на Република България № ОХ-988/15.19.2017 г. от екип от Института за 

перспективни изследвания за отбраната (ИПИО) на Военна академия „Г. С. 

Раковски” и Дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната” – МО с 

цел: 

1. да се установи как българските военнослужещи оценяват различните 

елементи на организационния климат във формированието, където служат и до 

каква степен техните мнения, оценки и нагласи са свързани с мотивацията за 

работа, изпълнението на служебните задължения, взаимоотношенията в колектива 

и ефективността на работния процес. 

2. да се установят тенденциите в развитието на организационния климат 

за последните 4 години и да се направят сравнения и изводи, които да подпомогнат 

МО при взимането на решения относно организационното, професионалното и 

личностното развитие на хората в отбраната. 

3. да се предложат конкретни мерки на ръководството на МО за 

подобряване на социалния и професионалния статус на военнослужещите с цел 

издигане значимостта на военната професия и задържането и привличането на 

кадрови състав в БА.  

Приложен е метод за набиране на данни чрез пряка анонимна анкета.  

За първи път за периода 2013 – 2017 г. е проведено изследване с усилена 

извадка за курсанти. 

Анкетирани са общо 1655 военнослужещи от 59 структури и военни 

формирования. 

Реализираният модел и обем на извадката гарантират възможност 

получените резултати да се екстраполират за всички военнослужещи от 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и Българската армия с максимално допустим размер на 

стохастична грешка ± 2,5%.  

Установени са положителни връзки/корелации между организационния 

климат и изпълнението на работата, удовлетвореността от работата, 

привързаността към организацията и намеренията за напускане на работата. 

Изводи от изследването: 

1. Не се отчита висока информираност на военнослужещите относно 

влезлите в сила промени в Правилника за прилагане на ЗОВСРБ, но следва да се 

отбележи, че настоящото проучване е способствало с промените да се запознаят 

част от анкетираните участници. 

2. Предприетите мерки от страна на ръководството на МО да надгради и 

усъвършенства нормативната база като условие за организационно изграждане на 

въоръжените сили се оценява високо от военнослужещите. 

3. Сравнителният анализ на изследването за 2015 г. и за 2017 г. показва, 

че досега действащия Модел за кариерно развитие на военнослужещите се оценява 

по-скоро отрицателно. Разработването на нов Модел и обявяването му през м. 
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Ноември ще покаже до колко ефективно са решени въпросите, свързани с 

кариерното развитие. 

Направено е заключението, че системното и недостатъчно ресурсно 

осигуряване на въоръжените сили оказва преки и косвени последици както върху 

социалния статус на военнослужещите, така и върху подготовката на личния 

състав и модернизацията на въоръжението, техниката и инфраструктурата на 

въоръжените сили. Всичко това се отразява крайно неблагоприятно върху 

организационния климат във формированията и структурите на Въоръжените сили.  

Очертаните неблагоприятни тенденции в изследванията от последните 5 

години поставят въпроси като: доколко България е надежден съюзник в НАТО и 

дали допринася в достатъчна степен за изграждането на национални и съюзни 

отбранителни способности. От друга страна, липсата на последователност и 

приемственост в отбранителната политика и системното недофинансиране на 

отбраната водят до пренатоварване на хората, до повишено напрежение и чувство 

за несигурност. Очевиден е дефицит на доверие за промяна на очертаната 

неблагоприятна ситуация и усещане за липса на перспектива за професионално 

развитие, което демотивира хората.  

 

20. Публикуван университетски учебник 

20.1. Колектив. Механизираният батальон в боя. Карев, Максим – раздел I, 

гл. VIII; раздел II, гл. VIII и раздел III, гл. V. Издателски комплекс на Национален 

военен университет „Васил Левски“. ISBN 954-753-006-2, 2001. Регистриран в 

Национален регистър на издаваните книги в България. 

Учебникът „Механизираният батальон в боя“ е разработен в девет глави, в 

които са представени основните видове бой (отбрана, настъпление, марш и срещен 

бой) воден от механизирания батальон, както и водене на бой в други условия – 

форсиране на водна преграда, в планинско-гориста местност, в населено място, 

особености при смяна на механизирания батальон, механизираният батальон като 

тактически въздушен десант, срещния бой в планинско-гориста местност, 

разполагане на място, особености при организиране и водене на бой в обкръжение 

и излизане от него. 

 Подробно са разписани дейностите относно целта, мястото, задачите, бойния 

ред, бойни възможности на механизирания батальон, организиране на боя, вземане 

на решение, организиране на взаимодействието от командира на батальона и 

неговия щаб, както и дейностите на поддържащите формирования от различните 

родове войски. Съдържанието е онагледено със съответните схеми за видовете 

бойни дейности.  

Представеният труд има теоретико-практически характер, като чрез него се 

обогатява теорията свързана с бойните способности на Българската армия. 

Учебникът се използва в процеса на обучение на курсантите от различни военни 

специализации в НВУ „В. Левски“, а така също при изпълнението на 

функционалните задължения от състава на военните формирования в тяхната 

ежедневна дейност, както и при участието им в учения. 
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20.2. Бачуров, Л., Николов, О., Камарашев, Г., Карев, Максим – гл. XIII и XIV. 

Правила за стрелба с танкове и системи за управление на огъня на 

въоръжение в Република България и армиите на НАТО. С., Воен. изд., 2001. 

ISBN –; COBIS.BG-ID-1037621988.  

В учебника „Правила за стрелба с танкове и системи за управление на огъня 

на въоръжение в Република България и армиите на НАТО“ са представени общите 

принципи относно начините на поразяване на целите от танковете на въоръжение в 

Българската армия и тези на въоръжение в други страни-членки на НАТО. Той е 

разработен в четиринадесет глави, в които са описани общите правила и начини за 

подготовка на изходните данни, примерването и воденето на огън от място, от 

движение, от закрити огневи позиции по различни цели с танкове, които 

осигуряват максимално използване на бойните възможности на различните 

модификации танково въоръжение. Разгледани са въпроси, свързани със стрелба с 

танк с право мерене, полуправо и неправо мерене с използване на различни ситеми 

за управление на огъня.  

Учебникът е педназначен за обучение на войници, курсанти, сержанти и 

офицери по правила за стрелба с танкове от формирования на Българската армия. 

 

 

гр. София                     доцент доктор              Максим Карев 

08.04.2021 г. 
 

 



 

SUMMARY 

of the scientific works of Maksim Lyubenov Karev, Associate Professor Dr., 

Head of the „Scientific Activity,  

Development of the Academic Staff and PhD Students” Scientific Section,  

Defence Advanced Research Institute 

of the Rakovski National Defence College-Sofia, Bulgaria, 

submitted for review and participation in a competition for the academic position of 

„professor”, civil servant, in the “Scientific Activity, Development of the Academic 

Staff and Doctoral Students” Scientific Section at the Defence Advanced Research 

Institute of the Rakovski National Defence College, in the 9. Security and Defence 

field of higher education, 9.1. National Security professional field, “Organization 

and Management Outside the Field of Material Production (Security and Defence 

Management)” scientific specialty, to perform scientific research activities, 

competition announced by order of the Head of the Rakovski National Defence 

College and published in the State Gazette, issue 12 of 12.02.2021,  

item 713, p. 235. 

 

DESCRIPTION 

According to a group of indicators for the 9. Security and Defence field of higher 

education, 9.1. National Security professional orientation from Annex to Art. 1a, 

para. 1 of the Regulations for Application of the Law for Development of the 

Academic Staff in the Republic of Bulgaria (New, SG No. 56/2018, effective 

06.07.2018)  

13 peer-reviewed publications have been presented in summary, 3 of which are 

monographs (2020/2021/2021), 4 articles (from 2018 to 2021), 3 reports (from 2018 

to 2021) and 3 projects.) after the completion of the procedures for a doctoral degree 

in the Higher Attestation Commission (November 21, 2007) and for an „Associate 

Professor” at the Rakovski National Defence College (April 15, 2015). 

Two textbooks have also been presented in accordance with the requirements of 

criterion E, item 20. Published university textbook of the Regulations for 

Application of the Law for Development of the Academic Staff in the Republic of 

Bulgaria. 

Total in summary - 15 publications. 

 

MONOGRAPHS 

Indicator B 

3. Habilitation work - published monograph in the relevant scientific field: 

3.1. One of the Missions in Afghanistan: Through the Eyes of the National 

Commander of the Bulgarian Military Contingent, June 2013 - February 2014. 

Avangard Print EOOD - Ruse. ISBN: 978-954-337-421-2. Ruse, 2021, 126 pages. 

The participation of the Bulgarian Army in the operation of the International Security 

Assistance Force in Afghanistan (ISAF) is one of the largest and longest 
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participations in missions abroad and it is extremely important to analyze and study 

the experience gained. 

The monograph presents the participation of the 25th Bulgarian military contingent 

in the ISAF mission in the period July 2013 - February 2014, which is provoked by 

the idea of sharing lessons and good practices, including personal experience. 

The monograph defends the thesis that the more expressed expert points of view on 

significant and difficult to solve problems, the greater the possibility to find adequate 

solutions. The latter are crucial when success, achievement of the goal, solving of 

the set tasks and the protection of human life and health are all at stake. 

The preparation of the contingent, departure, deployment, rotation, execution of 

tasks, return, completion of the next mission through the eyes of the national 

commander of the 25th contingent, as well as shared personal and professional 

experience of participants in various missions, summarized and described by a 

conducted empirical research. 

The results of an empirical study of the experience of participation of servicemen in 

missions abroad are presented, which show that the accumulated experience is 

defined as valuable by the surveyed servicemen because it contributes to increasing 

the capabilities of the Bulgarian Army and is a positive prerequisite for success and 

performing tasks in future missions. 

The analysis of the results of the study provides useful information to the leadership 

of the Ministry of Defense, the structures under the direct supervision of the Minister 

of Defense and the Bulgarian Army. This information, in case of willingness and 

readiness of the leadership, could direct the attention and responsibility towards the 

necessity of improving the organization for preparation and participation in missions 

abroad. 

 

Indicator G 

4. Published monograph, which is not presented as the main habilitation work: 

4.1. Bulgarian Military Contingents in Missions Abroad. The Experience of 

Afghanistan. Avangard Print EOOD - Ruse. ISBN: 978-954-337-415-1. Ruse, 2020, 

214 pages - separation protocol from 04.02.2021 

The monograph proposes a systematized legal basis for the participation of Bulgarian 

military contingents in missions abroad. A special place has been assigned to the 

participation of Bulgarian military contingents in operations and missions outside the 

country until the accession of the Republic of Bulgaria to the International Security 

Assistance Force in Afghanistan. Physico-geographical characteristics, population, 

ethnicity, religion have been traced and analyzed, and a historical overview of the 

conflicts in Afghanistan has been made through a systematic study of the literature 

sources. The historical review of the participation of the Armed Forces of the 

Republic of Bulgaria in the operation of the International Security Assistance Force 

ISAF in Afghanistan provides an opportunity for empirical verification, summarizing 

and analyzing the experience gained by Bulgarian military contingents in NATO 

missions in Afghanistan. 

The proposed theoretical and empirical study has been based on the thesis that the 

long-term experience of the participation of Bulgarian military contingents in 
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missions abroad leads to increasing the capabilities of formations of the Bulgarian 

Army in general, and the quality of training in particular, improving the provision 

and accumulation of valuable experience by commanders, staffs and formations, 

which is a positive prerequisite for the successful implementation of tasks in future 

missions. 

Findings and a conclusion have been made regarding the legislation of the Republic 

of Bulgaria, regarding the participation of Bulgarian military contingents in 

peacekeeping operations, which is fully harmonized with the international one in 

terms of peacekeeping. 

The participation of Bulgarian military contingents in operations for the maintenance 

of international peace and security (OPMMS) in recent decades and as a consequence 

of the accumulated theoretical and practical experience contributes to the 

establishment of the Republic of Bulgaria as a reliable partner in NATO and the EU. 

The results of the empirical study reveal the current situation and highlight trends 

from the experience of Bulgarian military contingents in NATO operations in 

Afghanistan and provide information for further analysis and interpretation. 

The assessment given by the surveyed servicemen, the performance and completion 

of missions has been defined as accumulated valuable experience, which contributes 

to increasing the capabilities of the formations of the Bulgarian Army and is a 

positive prerequisite for the successful implementation of future missions. 

The experience of military participation in missions abroad has been considered as a 

process that should be periodically reviewed, as each subsequent analysis of the 

results contributes to the knowledge of its current state and process management. 

The comparison of the results of a series of studies can provide the necessary 

information to the leadership of the Ministry of Defense, the structures under the 

direct authority of the Minister of Defence and the Bulgarian Army with a view of 

taking adequate measures if necessary. 

The results of the study could be used for the development of the state policy and 

regulations in the security and defence sector, as well as in the process of organizing, 

training and sending Bulgarian military contingents abroad to carry out missions to 

maintain international peace and security. 

 

5. Published book on the basis of a defended dissertation for granting of the 

educational and scientific degree “Doctor”1 or for granting of the scientific 

degree “Doctor of Science”. 

 

5.1 Efficiency of the Means for Armored Technical Support. Avangard Print EOOD 

- Ruse. ISBN: 978-954-337-420-5. Ruse, 2021, 134 pages (For a PhD degree). 

As a study, the book applies the logistical approach in solving problems of military 

logistics, that is a first time study of the system of means for armored technical 

support - SSrBTTO, which determines the relevance and significance of the problem. 

The study provides an opportunity to evaluate the efficiency and effectiveness of the 

system of means for armored technical support in combat conditions and to improve 

                                                           
1 PhD degree 
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the priority parameters of mobile repair equipment for BTT, as well as their 

development in the logistics chain system. 

To achieve this goal, a morphological study of SSrBTTO has been performed. An 

improvement of the existing mathematical models has been proposed for evaluating 

the efficiency and effectiveness of a system of means of other types of military 

equipment (military engineering machines) and their adaptation to the SSRBTTO 

and its subsystems. 

The conducted simulation experimentation ascertains the priorities and the need of 

changing the technical parameters of the machines by the subsystems to increase 

their efficiency. The obtained results in the typical nature of the input data testify of 

the objectivity and logic of the developed mathematical models and their suitability 

for solving practical problems in the management of the technical provision of 

armored vehicles (BTT). 

It is argued that ways to increase the technical efficiency of mobile armored vehicles 

can be discovered by using advanced mathematical models to assess the effectiveness 

of the system of armored vehicles and a higher coefficient of technical readiness of 

the machines in the military formations could be maintained as a result. 

The developed and proposed models and recommendations can be applied in the 

preparation of the headquarters and the combat training of the tank troops, as well as 

in the modernization of the existing SSRBTTO or in the design of new means, 

according to the type and quantity of armored vehicles in the Bulgarian army. 

 

7. Articles and reports published in unreferred journals with scientific review 

or published in edited collective volumes or in specialized publications for 

classified information. 

7.1. Karev, M., Monov, L. The Concept of Hybrid Threat and the Gray Area. 

International Journal of Recent Scientific Research. ISSN 0976-3031, Vol. 9, Issue, 

2 (E), pp. 24108-24111, February, 2018, http://www.recentscientific.com/concept-

hybrid-threat-and-gray-zone. 

The article „The Concept of the Hybrid Threat and the Gray Area” presents Europe's 

and NATO's understanding of the hybrid threat. The view that the hybrid threat is a 

vague combination of covert and overt actions carried out in a comprehensive and 

synchronized strategic framework has been emphasized. In addition, the hybrid 

threat provides opportunities for state or non-state actors to achieve specific policy 

goals at minimal cost. 

The United States declares the conflict in the gray area, which describes many 

activities in the space between peace and war. To succeed, it relies on a complex 

strategy that includes all the necessary power tools and slips under the threshold of 

war. 

A conclusion has been made that the hybrid threat and the gray zone conflict are 

comparable strategic approaches that involve actors with multiple elements of power. 

Their actions are well organized and synchronized and remain at the level of open 

military conflict. As a weak point, it can be said that Europe and the United States 

describe a strategic situation in different terms and this creates a risk of 

misunderstanding and / or inaction. 
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7.2. Monov, L., Karev, M. Basic Map for the New National Security Strategy of the 

United States of America. International Journal of Recent Scientific Research. ISSN 

0976-3031, Vol. 9, Issue, 4 (H), pp. 26095-26102, April, 2018, 

http://recentscientific.com/basic-map-new-national-security-strategy-united-states-

america. 

The article „Basic Map for the New United States National Security Strategy” 

presents a contextual analysis of seven speeches by the President of the United States 

of America (USA), which have been presented between May and November 2017. 

The main assumption of this study is that all these events have been carefully 

organized and thoroughly considered. They represent the US administration's 

perspective on current strategic challenges and provide some answers on the possible 

US approach to today's complex threats. Therefore, looking at these speeches as a 

whole and examining their content, it is possible to find some vital elements of the 

US National Security Strategy. Connecting them in one matrix makes it possible to 

build a basic strategic map of the US global approach. 

 

7.3. Monov, L., Karev, M. Information Warfare Conceptual Framework. 

International Journal of Recent Scientific Research. ISSN 0976-3031, Vol. 9, Issue, 

5 (F), pp. 26895-26866, May, 2018, http://recentscientific.com/information-warfare-

conceptual-framework. 

The article "Conceptual Framework for Information Warfare" presents the 

understanding of the modern theoretical framework of the concept of information 

warfare. Information warfare is considered to be a strategy that uses multiple places 

in a synchronized way to destabilize societies and to manipulate the relationship 

between the population and governments. A conclusion has been made that the 

conceptual framework covers four branches of operations: the electromagnetic 

spectrum, traditional media, social media and cyberspace. It includes a system below 

and above the line of peaceful and military activities that should destabilize societies 

and manipulate governments. The aim is to spread influence and control the 

circumstances, which is a form of cross-border security threat. This situation of 

strategic disruption is a form of a limited war, a concept of a dominant force that 

depends on the degradation of freedom of action, the erosion of trust in institutions, 

ideas and values; disruption of the decision-making process and discord in society. 

 

7.4. Karev, M., Ivanov, Z. Formation and Preparation of the Bulgarian Military 

Contingents for Participation in Security Missions in Afghanistan. Proceedings of 

the “Current security issues” scientific conference, Publishing Complex NVU „V. 

Levski”, ISSN 2367-7473, Veliko Tarnovo, October 25-26, 2018, pp. 136-146. 

The report presents the process of formation and preparation of Bulgarian military 

contingents for participation in security missions in Afghanistan. Emphasis has been 

placed on the first stage of "formation" as extremely important in the overall process, 

divided into two stages: first, from 2002 to the end of 2010 a model of selection of 

candidates for the mission has been used, based on the principle of "volunteering", 

which passes three stages: preliminary, final and additional; second, from the 



6 

 

beginning of 2011 until the end of the mission in 2014, the quota principle has been 

applied on the basis of eighteen monthly long-term plans for missions, positions and 

structures (military formations). As a result of the experience gained over the years, 

the training of the contingents has been considered in the following aspects: training 

of the national element and the staff officers; the national mission groups; training 

for military formations. 

A brief conclusion has been made about the modest contribution of the Republic of 

Bulgaria to the reconstruction and development of Afghanistan. 

 

7.5. Karev, M., Ivanov, Z. Study of the Experience of Bulgarian Servicemen Who 

Participated in NATO Missions in Afghanistan. Military Journal 1-2 / 2019, 

Published by the Military Academy “Georgi Stoykov Rakovski”, ISSN 0861-7392, 

Sofia, pp. 90-104. 

The article presents and analyzes the results of an empirical study of servicemen who 

participated in NATO missions in Afghanistan in order to study the assessment of 

Bulgarian servicemen for the overall organization of the preparation, conduct and 

completion of missions outside the country. Conclusions and recommendations with 

practical orientation have been formulated. 

 

7.6. Karev, M. Risk Management in the Process of Planning of the Logistic Provision 

at the Strategic Level. Proceedings of the „Current security issues” scientific 

conference, Publishing Complex NVU „V. Levski”, ISSN 2738-8042, Veliko 

Tarnovo, February 25-26, 2021, 120-127 p. 

The report presents the possibility of risk management in the planning of logistics 

provision at the strategic level, considering the stages of planning operations at the 

strategic level. Thomas Saati's method for analysis of hierarchies in determining the 

distribution of investments among the different assets of a given class has been 

applied in order to prevent risk and a conclusion has been made that it is necessary 

to plan and provide additional funds / resources for the fifth and sixth stage of the 

process of planning of the operations at the strategic level. 

 

7.7. Karev, M. Problems in the Provision of Logistics during a Mission Abroad. 

Proceedings of the „Current security issues” scientific conference, Publishing 

Complex NVU „V. Levski”, ISSN 2738-8042, Veliko Tarnovo, February 25-26, 

2021, 114-119 p. 

The report presents some problems related to logistics during the mission of a 

Bulgarian military contingent abroad under conditions of threat, increased from 

"significant" to "high". The management of the logistical information, the planning 

of the logistical provision for transportation of people and the logistical management 

at the meeting of the Bulgarian delegation in the area of the mission, as well as the 

respective conclusions of the solution of such a problem have been monitored. 

 

Indicator E 

16. Participation in a national scientific or educational project 
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16.1. Team, Karev, M. “Survey of the Opinion of Experts from the Armed Forces 

for the Acquisition of a New Type of Combat Aircraft.” Order of the Minister of 

Defence № ОХ-465 / 17.05.2017, DZ reg. И СИ-29-2021 / 21.06.2017, ent. № MO 

20-41-3 / 21.06.2017 

A study has been conducted pursuant to the Order of the Minister of Defence of the 

Republic of Bulgaria № OH-465 / 17.05.2017 by a team from the Defence Advanced 

Research Institute (DARI) of the Rakovski National Defence College, experts from 

the Air Force and Air Defence Department and the Command of the Air Force in 

order to: summarize the opinions of experts at different levels of government and to 

formulate conclusions to assist the leadership of the Ministry of Defence in making 

of an informed decision for the acquisition of a new type of fighter aircraft. 

A method for data collection by using a direct anonymous group survey has been 

applied. A total of 121 officers from 17 military formations and structures of the 

Ministry of Defense have been interviewed. 

The research team has performed focus group discussions with servicemen and 

structured interviews with directors of directorates and commanders / chiefs of staff 

of the types of armed forces, air bases and brigades on issues that provide an 

opportunity to better interpret the results obtained and more in-depth analysis of the 

problems. 

The data collection in the field has been performed by the research team during the 

period May 29 - June 9, 2017. 

As a result of the study, the following summaries have been made: 

• The surveyed officers are partially or fully acquainted with the Investment 

Expenditure Project "Acquisition of a new type of combat aircraft" and are interested 

in the course of its flow and completion. The dominant information sources are the 

media and informal channels. One third of the respondents is familiar with the 

official documents - a fact that probably shows the percentage of experts with in-

depth competence on the topic. 

• The level of awareness of the Methodology is lower than that of the Project, which 

is understandable given its characteristics and purpose. The most frequently used 

information sources are again the media and informal channels. 

• Aviation experts at all levels unite in their assessments that the most important of 

the characteristics of the future type of combat aircraft are the fire potential and the 

autonomy of aviation engineering support. Air base commanders also add self-

defence equipment to the priority characteristics. 

• The comparison between the respondents' assessments of the three aircraft clearly 

shows that they definitely give their preference to GRIPEN and equally categorically 

reject the F-16; with regard to EUROFIGHTER, negative attitudes have a significant 

advantage over positive ones. 

• The experts from the studied structures and formations of the Armed Forces are 

unanimous that GRIPEN C / D is the new type of combat aircraft that must be 

purchased for the Armed Forces of the Republic of Bulgaria. 

The following conclusions have been made: 
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1. The results of the study clearly show the attitude of experts to purchasing a new 

type of fighter aircraft - GRIPEN, listed among the three options identified in the 

"Acquisition of a new type of fighter aircraft" Investment Expenditure Project. 

2. The expert and management staff from at management levels is aware of the 

impossibility of achieving interoperability by modernizing the existing Russian 

aircraft in our country or by purchasing new ones. There are unequivocal attitudes 

that the Republic of Bulgaria should focus on the acquisition of a new type of fighter 

aircraft by a member of NATO or the European Union. 

3. Among the main operational and tactical-technical characteristics of the new type 

of combat aircraft, the experts give priority to the fire potential (air - air; air - surface), 

as well as to a group of characteristics, including: autonomy of navigation potential, 

autonomy of aviation engineering support, means of self-defence and means of 

rescuing crews. 

4. In the opinion of the expert staff , the main criteria for the selection of a new type 

of combat aircraft should be the operational and tactical-technical characteristics, as 

well as the possibility of operation in the next 40 years. 

5. The expert opinion of the Air Force is that the available combat aircraft in the 

Bulgarian Air Force cannot achieve interoperability within NATO and the European 

Union. However, in order to maintain the built defence capabilities, it is necessary 

for them to be maintained in airworthiness, partially modernized and for their 

residual resource to be fully spent. It is proposed that this process be carried out in 

parallel with the process of acquiring and mastering a new type of fighter aircraft. 

6. The awareness of some of the respondents about the "Acquisition of a new type of 

fighter aircraft" Investment Cost Project and the Methodology for choosing the 

optimal option for its implementation is very general (mainly from the media and the 

Internet) 

 

16.2. Team, Karev, M. “Effects of the Change in the Security Environment and the 

Transformation of NATO on the structure of the Armed Forces of the Republic of 

Bulgaria” Scientific applied project. Order of the Head of the Rakovski National 

Defence, № SI 29-RD 02-217 / 27.03.2017, reg. № VA 29-2752 / 10.07.2017 

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

A has been conducted pursuant to an Order SI 29-RD 02-217 / 27.03.2017 of the 

Head of the Rakovski National Defence College. 

As a result of the study, a scientific report has been prepared, which presents the 

results of the "Effects of the change in the security environment and the 

transformation of NATO on the structure of the Armed Forces of the Republic of 

Bulgaria" scientifically applied project to support the 2018 review for the 

implementation of the activities of the “Plan for the Development of the Armed 

Forces of the Republic of Bulgaria until 2020” and the guidelines for the 

development of the Armed Forces in the coming years have been outlined. 

The method of the systematic approach and the method of review of documents and 

literature for collection and processing of information, as well as SWOT - analysis 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) of the structure and PEST - analysis 
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(Political, Economic, Socio-cultural, Technological) of the environment of 

functioning of the Armed Forces of the Republic of Bulgaria have been applied. 

An attempt has been made to answer the following questions: 

• To what extent has the transformation of NATO affected the processes of 

transformation of the Armed Forces of the Republic of Bulgaria? 

• To what extent are the processes taking place in NATO been implemented in 

Bulgaria and what is actually being done in Bulgaria? 

• How do the NATO command structure changes affect the transformation of policy 

decisions into concrete actions? 

• What NATO transformation good practices should be transferred to Bulgaria? 

Individual elements of the command structure of the armed forces at the strategic, 

operational and tactical level have been studied, as a result of which conclusions and 

recommendations have been made, aimed at the need for coordinated change in the 

command structure of the armed forces. 

Proposals have been made related to the development of the armed forces, which 

would lead to an adequate response to the modern processes of transformation. 

16.3. Collective, Karev, M. "Organizational Climate in the Military Formations and 

Structures of the Armed Forces of the Republic of Bulgaria". Order № ОХ-988 / 

15.09.2017, DZ reg. № СИ-29Н-271 / 14.12.2017, adj. RB 217308-083-06 / SI-29-

409 / 14.12.2017 of the Minister of Defence 

A study has been conducted pursuant to an order № ОХ-988 / 15.19.2017 of the 

Minister of Defence of the Republic of Bulgaria by a team from the DARI of the 

Rakovski National Defence College and the “Human Resources Management in 

Defence ” Directorate - MoD in order to: 

1. to establish how the Bulgarian servicemen evaluate the various elements of the 

organizational climate in the formation, where they serve and to what extent their 

opinions, evaluations and attitudes are related to the motivation for work, the 

performance of official duties, the relations in the team and the efficiency of the work 

process. 

2. to establish the tendencies in the development of the organizational climate for the 

last 4 years and to make comparisons and conclusions, which will assist the MoD in 

making decisions regarding the organizational, professional and personal 

development of the people in defense. 

3. to propose specific measures to the leadership of the Ministry of Defence for 

improving the social and professional status of the servicemen in order to raise the 

importance of the military profession and the retention and attraction of personnel in 

the BA. 

A method for data collection through a direct anonymous survey has been applied. 

For the first time for the period 2013 - 2017 a study has been conducted with an 

enhanced sample of cadets. 

A total of 1,655 servicemen from 59 structures and military formations have been 

interviewed. 

The implemented model and the sample size guarantee the possibility for the 

obtained results to be extrapolated for all servicemen from the Ministry of Defence, 
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the structures under the direct subordination of the Minister of Defence and the 

Bulgarian Army with a maximum allowable stochastic error of ± 2.5%. 

Positive relationships / correlations have been established between the organizational 

climate and job performance, job satisfaction, attachment to the organization and 

intentions to leave the job. 

Conclusions from the study: 

1. High awareness of the servicemen about the entered into force changes in the 

Regulations for implementation of ZOVSRB has not been observed, but it should be 

noted that the present survey has helped with acquainting some of the surveyed 

participants with the changes. 

2. The measures taken by the leadership of the Ministry of Defence to upgrade and 

improve the regulatory framework as a condition for the organizational development 

of the armed forces has been highly appreciated by the military. 

3. The comparative analysis of the survey for 2015 and for 2017 shows that the 

current Model for career development of servicemen has been assessed rather 

negatively. The development of a new Model and its announcement in November 

will show how effectively the issues related to career development have been 

resolved. 

It has been concluded that the systematic and insufficient resource provision of the 

armed forces has direct and indirect consequences both on the social status of 

servicemen and on the training of personnel and the modernization of the armament, 

equipment and infrastructure of the armed forces. All these have an extremely 

unfavorable effect on the organizational climate in the formations and structures of 

the Armed Forces. 

The outlined unfavorable tendencies in the research from the last 5 years raise 

questions such as: to what extent Bulgaria is a reliable ally in NATO and whether it 

contributes sufficiently to the building of national and allied defence capabilities. On 

the other hand, the lack of consistency and continuity in the defence policy and the 

systematic underfunding of defence lead to overburdening of people, increased 

tension and a sense of insecurity. There is an obvious lack of trust to change the 

outlined unfavorable situation and a feeling of lack of perspectives for professional 

development, which demotivates people. 

 

20. Published university textbook 

20.1. Team. The Mechanized Battalion in Battle. Karev, Maksim - section I, ch. VIII; 

section II, ch. VIII and Section III, ch. V. Publishing complex of the National 

Military University „Vasil Levski”. ISBN 954-753-006-2, 2001. Registered in the 

National Register of Published Books in Bulgaria. 

The textbook “Mechanized Battalion in Battle” is developed in nine chapters, which 

present the main types of combat (defence, offensive, march and counter-battle) led 

by the mechanized battalion, as well as during combat in other conditions - forcing a 

water barrier, in mountain-forest area, in populated areas, peculiarities in changing 

the mechanized battalion, the mechanized battalion as a tactical airborne, the counter 

battle in the mountain-forest area, location, peculiarities in organizing and 

conducting besieged combat and escaping a besiege. 
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 The activities regarding the purpose, place, tasks, battle order, combat capabilities 

of the mechanized battalion, organization of battle, decision making, organization of 

the interaction by the battalion commander and his headquarters, as well as the 

activities of the supporting formations of different branches have been described in 

detail. The content has been illustrated by the relevant schemes for the types of 

combat activities. 

The presented work has a theoretical and practical character, and it enriches the 

theory related to the combat capabilities of the Bulgarian Army. The textbook has 

been used in the process of training cadets from different military specializations at 

the National University „V. Levski”, as well as in the performance of the functional 

duties of the military formations in their daily activities, as well as in their 

participation in exercises. 

 

20.2. Bachurov, L., Nikolov, O., Kamarashev, G., Karev, Maksim - ch. XIII and XIV. 

Rules for Firing with Tanks and Fire Control Systems in the Republic of Bulgaria 

and NATO armies. S., Military. ed., 2001. ISBN -; COBIS.BG-ID-1037621988. 

The textbook “Rules for the firing with tanks and fire control systems in the Republic 

of Bulgaria and the NATO armies” presents the general principles on how to hit the 

targets by the tanks in armament in the Bulgarian army and those in armament in 

other member countries of NATO. It has been developed in fourteen chapters, which 

describe the general rules and methods of preparation of the initial data, the 

measuring and firing on the spot, in movement, from closed firing positions for 

various purposes with tanks, which ensure the maximum use of combat capabilities 

of various modifications of tank armament. Issues related to shooting with a tank 

with straight measurement, semi-straight and indirect measurement using different 

fire control systems have been considered. 

The textbook has been designed to train soldiers, cadets, sergeants and officers on 

the rules of shooting with tanks from the formations of the Bulgarian Army. 
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