ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

СТАНОВИЩЕ
от професор доктор на науките Георги Благов Торнев,
катедра „Военноморски сили”, факултет „Командно-щабен“,
Военна академия „Георги С. Раковски”,
гр. София 1504, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82,
тел.: 02 92 26 622

ОТНОСНО: Представена за участие в конкурс за заемане на академична
длъжност „професор“, 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)“, в научна секция
„Научна дейност, развитие на академичния състав и докторанти“ на институт
„Перспективни

изследвания

научноизследователска

дейност,

за

отбраната“
обявен

в

за

извършване

„Държавен

вестник”,

на
бр.

12/12.02.2021 г.
НА КАНДИДАТА:
Доцент доктор Максим Любенов Карев, ръководител на научна секция
„Научна дейност, развитие на академичния състав и докторанти“ в Институт
„Перспективни изследвания за отбраната“ на Военна академия „Г. С.
РАКОВСКИ“.
София,
2021 г.
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1. Обща характеристика на научноизследователската,
научноприложната и педагогическата дейност на кандидата.
В обявения конкурс за получаване на научното звание „професор“
кандидатът представя 15 труда, от които монографии – 3, учебници – 2,
статии – 4, доклади – 3, и 3 проекта.
От представените за рецензиране 13 заглавия – десет от тях са на
български език, а три – на английски. Представените публикации са насочени
основно към изследването на актуални теоретични и приложни проблеми в
сферата на националната сигурност, като основния научен интерес на
кандидата е насочен към изследване на опита на български военнослужещи в
мисии зад граница, а също така към изграждането и развитието на
отбранителни/военни способности. Всичките напълно съответстват на
предметната област на конкурса.
От анализа на представените публикации може да се направи извода, че
кандидатът в конкурса доцент доктор Максим Карев проявява способност за
дефиниране на теоретични и практически проблеми в областта на
националната сигурност и умения за разкриване на оригинални направления
за тяхното решаване. Представените научни трудове са ярко доказателство за
притежаване на безспорни изследователски качествата.
Ето защо считам, че доцент доктор Карев е изявен изследовател,
педагог, отличен организатор и популяризатор на науката.
2. Оценка на изследователската, педагогическата подготовка и
дейност на кандидата.
Разработената през годините и утвърдена в практиката научна
продукция е придружена с активен изследователски, преподавателски и
командирски опит.
Участието му в проекти с национално значение „Проучване мнението
на експерти от въоръжените сили за придобиване на нов тип боен самолет”,
„Ефекти от промяната в средата на сигурност и трансформацията на НАТО
върху структурата на Въоръжените сили на Република България” и
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„Организационен климат във военните формирования и структурите от
Въоръжените сили на Република България“ доказват неговата изграденост
като изследовател с висока подготовка.
Доцент Карев ръководи успешно структурата в Академията за научната
дейност, развитие на академичния състав и докторанти.
Има 16 годишен богат опит като преподавател в НВУ „Васил Левски“.
През това време е повишавал теоретическата си подготовка чрез курсове с
различна продължителност в Германия, Канада и Чехия.
Според мен заслугите му в професионално направление „Национална
сигурност” и в изграждането на кадрите в тази сфера надхвърлят формалните
задължения и отиват в сферата на себеотдаването и посвещението.
Кандидатът е научен ръководител на трима успешно защитили докторанти, а
по настоящем е научен ръководител на един докторант.
Притежава отлични езикови умения: английски, STANAG 6001 ниво 22-2-2 и немски, STANAG 6001 ниво 3-3-3-3. Те му дават възможност да
потвърди високата си научна и професионална подготовка с участието си в
мисия в Афганистан като национален командир на българския контингент. В
резултат на това прави много задълбочен анализ и ценни изводи за
подготовката на следващи контингенти, участващи в мисии зад граница.
Твърдо

мога

да

заявя

–

кандидатът

има

професионални,

изследователски, педагогически и лични качества да заеме академичната
длъжност „професор“ по обявения конкурс.
3. Основни научни резултати и приноси.
Научните и научноприложни приноси на кандидата са в три
направления: участие в съюзни операции с формирования от въоръжените
сили; военнополитически проблеми в националната сигурност; изграждане и
развитие на отбранителни/военни способности.
Категоризирам приносите по следния начин:
3.1. Научни приноси към фундамента на съвременната наука
• Формиран е подход от теоретични и емпирични процедури за
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преобразуване на първични данни (факти) в знания [3.1, 4.1];
• Научно предвиждане на процеси и явления на действителността чрез
откривани закономерности [3.1, 4.1].
3.2. Развитие и приложение на съществуващи подходи и методи за
решаване на проблеми в областта на Националната сигурност
• модел на подбор на кандидати за мисия, основан на принципа
„доброволност” и квотния принцип на основата на осемнадесет месечни
перспективни планове по мисии, длъжности и структури (военни
формирования) [7.4];
• теоретично обобщение на научно знание за реализиране на възможни
съвременни заплахи [7.1, 7.2, 7.3];
• въведени са критерии за оценяване на ефективността и ефикасността на
системата за бронетанково техническо осигуряване [5.1].
3.3. Научно-приложни приноси
• подобряване на организацията за подготовка и участие в мисии зад
граница [4.1, 7.4];
• Въведено е управление на риска в процеса на планиране на
логистичното осигуряване на стратегическо ниво.
Предложените заглавия имат и своята практическа насоченост. С това
кандидатът успешно отстоява изискването за единство на теорията с
практиката. В този смисъл произведенията му имат убедително методическо
звучене.
Като цяло, научната продукция на кандидата демонстрира и
потвърждава високо научно ниво, сериозно, отговорно и задълбочено
изследване на проблемите и намиране на адекватни решения за тях.
4. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката.
Посочените приноси са значими за теорията на националната
сигурност. Те представят теоретични обобщения и решения на важни за
обществото и в частност – за въоръжените сили и осигуряващата ги
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образователна система.
Те категорично са лично дело на кандидата. Могат да бъдат използвани
от държавното управление, формированията на Българската армия и в
учебния процес на Академията.
5. Критични бележки за представените трудове.
Представените публикации са структурирани, прецизно разработени, с
голяма аналитичност, в съответствие с научната терминология. Приносите
постигнати в тях са значителни, поради което нямам критични бележки,
които да променят тяхната стойност.
Ще си позволя да препоръчам за в бъдеще авторът да разшири
използването на управлението на рисковете в бъдещата си творческа дейност.
6. Заключение.

Считам, че представените научни трудове са самостоятелно дело на
кандидата и успешно защитават изявените от него претенции за научни и
научноприложни приноси.
7. Оценка на кандидата.
Характерът и съдържанието на представените от кандидата в конкурса
научни публикации и приложената документация напълно отговарят на
изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република
България, Правилника за неговото прилагане и нормативната уредба на ВА
„Г. С. Раковски” за научна продукция с приноси и приложимост в
изследователския и учебния процеси за заемане на академичната длъжност
„професор”.
Твърдо подкрепям кандидатурата на доцент д-р Максим Карев,
участник в конкурса за заемане на академична длъжност „професор” 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)“, в научна секция „Научна дейност, развитие на академичния
5/6

състав и докторанти“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“ и
убедено препоръчвам на уважаемото научно жури да предложи на Съвета на
института да избере кандидата на академичната длъжност „професор” в
научна секция „Научна дейност, развитие на академичния състав и
докторанти“.

29.04.2021 г.
София

Изготвил становището:
проф. д.н. Георги Торнев
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STANDPOINT

by Professor Doctor of Science Georgi Blagov Tornev,
Department of Naval Forces, Command and Staff Faculty,
Rakovski National Defence College,
Sofia 1504, 82 „Evlogi and Hristo Georgievi“ Blv.,
tel.: 02 92 26 622
SUBJECT: submitted for participation in a competition, for holding the academic
position of „professor“ in the field of higher education 9. Security and defense,
professional field 9.1.National Security, scientific specialty „Organization and
management outside the field of material production (Security and Defense
Management)“, in the scientific section „Scientific activity, development of the
academic staff and doctoral students“ of the Defense Advanced Research Institute.
OF THE CANDIDATE:
Associate Professor Dr. Maksim Lyubenov Karev, Head of the Scientific Section
„Scientific Activity, Development of Academic Staff and PhD Students” at the
Defense Advanced Research Institute of Rakovski National Defence College.

Sofia, 2021

1. General characteristics of the research, scientific-applied and pedagogical
activity of the candidate.
In the announced competition for the scientific title "Professor" the candidate presents
15 papers, of which monographs - 3, textbooks - 2, articles - 4, reports - 3, and 3
projects.Of the 13 titles submitted for review - ten of the publications are in Bulgarian
and three in English. The presented publications are mainly aimed at the study of
current theoretical and applied problems in the field of national security, as the main
scientific interest of the candidate is focused on the study of the experience of
Bulgarian servicemen in missions abroad, as well as the construction and development
of defense / military abilities. All of them fully correspond to the subject area of the
competition.
From the analysis of the presented publications it can be concluded that the candidate
in the competition Associate Professor Dr. Maksim Karev shows the ability to define
theoretical and practical problems in the field of national security and skills to reveal
original directions for their solution.The presented scientific works are a clear proof of
the possession of indisputable research qualities.
That is why I believe that Associate Professor Dr. Karev is a distinguished researcher,
pedagogue, excellent organizer and promoter of science.
2. Assessment of the research, pedagogical preparation and activity of the
candidate.
The scientific production developed over the years and established in practice is
accompanied by active research, teaching and commanding experience.
His participation in projects of national importance „Survey of the opinion of experts
from the Armed Forces on the acquisition of a new type of combat aircraft“, „Effects
of the change in the security environment and the transformation of NATO on the
structure of the Armed Forces of Bulgaria“ and „Organizational climate inthe military
formations and the structures of the Armed Forces of the Republic of Bulgaria” prove
his build as a researcher with high training.
Associate Professor Karev successfully manages the structure of the Academy for the
development of the academic staff and management of scientific activity.
He has 16 years of extensive experience as a lecturer at the National Military
University „Vasil Levski“. During this time he increased his theoretical training
through courses of varying duration in Germany, Canada and the Czech Republic.
In my opinion, his merits in the professional field of „National Security“ and in the
development of personnel in this area go beyond formal obligations and go into the
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field of self-sacrifice and dedication.The candidate is the supervisor of three doctoral
students.
He has excellent language skills: English, STANAG 2-2-2-2 and German, STANAG
3-3-3-3.They give him the opportunity to confirm his high scientific and professional
training by participating in a mission in Afghanistan as a national commander of the
Bulgarian contingent.As a result, it makes a very in-depth analysis and valuable
conclusions for the preparation of the next contingents participating in missions
abroad.
I can firmly say - the candidate has the professional, research, pedagogical and
personal qualities to take the academic position of "professor" in the competition.
3. Main scientific results and contributions.
The scientific and scientific-applied contributions of the candidate are in three
directions: participation in allied operations with formations of the armed forces;
military-political problems in national security; building and developing defense /
military capabilities.
I categorize the contributions as follows:
3.1. Scientific contributions to the foundation of modern science
• An approach of theoretical and empirical procedures for transformation of primary
data (facts) into knowledge has been formed [3.1, 4.1];
• Scientific prediction of processes and phenomena of reality through discovered
patterns [3.1, 4.1].
3.2. Development and application of existing approaches and methods for solving
problems in the field of National Security
• a model for selecting candidates for a mission based on the „voluntary” principle
and the quota principle based on eighteen monthly long-term plans for missions,
positions and structures (military formations) [7.4];
• theoretical summary of scientific knowledge for the realization of possible modern
threats [7.1, 7.2, 7.3];
• Criteria have been introduced for evaluating the efficiency and effectiveness of the
armored technical security system [5.1].
3.3. Scientific and applied contributions
• Improving the organization for preparation and participation in missions abroad
[4.1, 7.4];
• Risk management has been introduced in the process of planning the logistics
provision at the strategic level. The proposed titles also have their practical
orientation.
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Thus, the candidate successfully defends the requirement for unity of theory with
practice.In this sense, his works have a convincing methodological sound.
In general, the scientific output of the candidate demonstrates and confirms a high
scientific level, serious, responsible and in-depth research of the problems and finding
adequate solutions to them.
4. Assessment of the significance of contributions to science and practice
These contributions are significant for the theory of national security.They present
theoretical summaries and solutions of important for the society, and in particular - for
the armed forces and the educational system providing them.
They are definitely the personal work of the candidate.They can be used by the state
administration, the formations of the Bulgarian Army and in the educational process of
the Rakovski National Defence College.
5. Critical remarks on the submitted works.
The presented publications are structured, precisely developed, with great
analyticalness, in accordance with the scientific terminology.The contributions made
in them are significant, so I have no critical remarks to change their value.
I will allow myself to recommend in the future the author to expand the use of risk
management in his future creative activity.
6. Conclusion.
I believe that the presented scientific papers are an independent work of the candidate
and successfully defend the claims made by him for scientific and scientifically
applied contributions.
7. Assessment of the candidate.
The nature and content of the scientific publications submitted by the candidate in the
competition and the attached documentation fully meet the requirements of the
Academic Staff Development Act, the Regulations for its application and the
regulations of the Rakovski National Defence College for scientific production with
contributions and applicability in the research and teaching processes for holding the
academic position of „professor“.
I strongly support the candidacy of Associate Professor Dr. Maksim Karev, participant
in the competition for the academic position of „professor“ in the field of higher
education 9. Security and Defense; professional field 9.1. National Security, scientific
specialty „Organization and management outside the field of material production
(Security and Defense Management)“, in the scientific section „Scientific activity,
development of academic staff and PhD students“ of theDefense Advanced Research
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Institute and I strongly recommend to the esteemed scientific jury to propose to the
Council of the Institute to select the candidate for the academic position „Professor“ in
the scientific section „Scientific activity, development of the academic staff and
doctoral students“.
29.04.2021.
Sofia

Prepared the Standpoint:
Prof. DSc.Georgi Tornev
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