ВОЕННА АКАДЕМИЯ
„ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ ”

СТАНОВИЩЕ
от проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков,
Директор на Институт за научни изследвания
и обучение на докторанти при Университет
по библиотекознание и информационни технологии

ОТНОСНО: конкурс за избор за заемане на академична длъж-

ност „професор” в област на висше образование 9. Сигурност и
отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност,
обявен в ДВ, брой 12/12.02.2021 г./, на основание чл. 26, ал. 2 от
ЗРАСРБ за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“

София * 2021

Конкурсът е обявен в Държавен вестник, брой 12 от 12.02.2021 г. и в
заповед на началника на Военна академия „Г.С. Раковски“ № СИ-29-РД0327/01.02.2021 г. и е в област на висше 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“ при Военна академия „Г.С. Раковски“.
Становището е възложено по решение на Научното жури, определено
със Заповед на Началника на Военна академия „Г.С. Раковски“ № СИ29РД03-88/30.03.2021 г.
Единствен кандидат в конкурса е доц. д-р Максим Любенов Карев. Подадените документи отговарят на основните изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република България и на Правилника за неговото прилагане за заемане на академичната длъжност „професор”, както и на
нормативните документи на Военна академия.
Максим Карев е роден на 20.03.1960 г. През 1984 г. завършва ВНВУ
„Васил Левски“, Велико Търново, а през 2002 г. курс във ФРГ, приравнен
към пълния курс на обучение във факултет „Оперативно-тактически“ на ВА
„Г.С. Раковски“. През 2007 г. получава ОНС „Доктор“ по научна специалност
„Автомобили, трактори и кари“.
През годинитe доц. д-р Карев преминава през различни командни
длъжности в Българската армия. През периода 2013 – 2014 г. е национален
командир на 25-ти български военен контингент – ISAF, Кабул, Афганистан.
Академичното си развитие кандидатът започва през 1990 г. като преподавател. Преминава през всички академични длъжности и през 2015 г. е назначен на академичната длъжност „доцент“.
През тези години доц. Максим Карев натрупва опит и придобива висока педагогическа подготовка, както и умения за организиране и управление
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на учебния процес. Ръководи занятия и чете лекции по дисциплините: „Техническо осигуряване на боя“, „Методика на техническото осигуряване на
боя“, „Огневи системи и стрелба“, „Танко-огнева подготовка“, „Бойни технически средства и системи“, „Методика на научните изследвания“, „Организационна архитектура“, „Анализ на информацията в социалните мрежи“ и
„Управление на риска“.
В конкурса кандидатът участва с необходимия брой публикации, които
съгласно приложената справка за изпълнение на минималните национални
изисквания му носят 590 точки, достатъчни за заемане на академичната
длъжност „професор“.
Особено внимание заслужават монографиите, посветени на мисиите на
Българската армия в Афганистан: „Една от мисиите в Афганистан“ (автор) и
„Български военни контингенти в мисии зад граница“ (съавтор). Като предава собствен опит от първо лице, авторът го осмисля и през призмата на военната наука. Това го превръща в полезно допълнение към онова военно знание, което административно означаваме като „Поуки от практиката“.
С доказан практико-приложен принос е и монографията „Ефективност
на средствата за бронетанково техническо осигуряване“. Безспорен факт,
който не се нуждае от доказване е необходимостта от преосмисляне на всички видове дейности в Българската армия в периода на трансформация. Визираната монография допринася за изясняване на проблемите в областта на военната логистика и може да се използва както за доразвиване на теорията в
това направление, така и в практиката при планиране на бойното използване
на формированията.
В другите публикации на кандидата, представени в конкурса, също се
очертават завършени анализи и оценки в областта на конкурсната проблематика.
Прегледът на публикационната дейност на кандидата дава възможност
да се твърди, че тя представлява добре балансирана система от теоретични,
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методологични и практически изследвания и на тяхна основа направени изводи и приложими препоръки в областта на военното дело.
Научната продукция на кандидата се характеризира с издържаност и
прецизност както в методологично, така и в методическо отношение. Начинът на разработване и представяне на резултатите, стилът, езикът и външната
форма отговарят на изискванията и стандартите за академични научни публикации.
Подробното запознаване с документите показва, че д-р Максим Карев
има значим опит в областта на военното дело, както и в неговото преподаване. Научните и научно-приложните приноси в трудовете на д-р Карев не подлежат на съмнение и нямам никакви възражения както към тяхното съдържание, така и към тяхната формулировка.
В рамките на моята компетентност не намирам основание в представените публикации по конкурса да определя като неправомерно използването
на произведения от други автори или части от тях, а и в хода на конкурса до
мен не са достигнали сигнали за дейност, която може да бъде окачествена
като плагиатстване.
Цялостното запознаване с преподавателската и научно приложната
дейност на кандидата ми дава основание да предложа на уважаемите членове
на Научното жури да приемат материалите по конкурса, да ги оценят положително и да гласуват Академичният съвет да вземе решение да предложи на
Началника на Военна академия доц. д-р Максим Любенов Карев да бъде назначен на академичната длъжност „професор” в област на висше образование
9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност.

Дал становището: проф. д.ик.н. ...........................
Г. Петков
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MILITARY ACADEMY
”GEORGI STOYKOV RAKOVSKI”

STANDPOINT
by Prof. Dr.Sc.Econ. Gosho Kirilov Petkov,
Director of the Institute for Research
and Doctoral Training at University
By library science and information technology

ABOUT: Contest for choice for academic position "Professor" in a

higher education area 9. Security and Defense, Professional Direction
9.1. National security declared in SG, Issue 12 / 12.02.2021, on the
grounds of Art. 26, para. 2 of the RAASP for the needs of the Military
Academy "D. S. Rakovski "

Sofia * 2021

The contest was declared in the State Gazette, issue 12 of 12.02.2021 and in
order of the head of the Military Academy "GS. Rakovski "No. 29-PD03-27 /
01.02.2021 and is in the field of higher education 9." Security and Defense ",
Professional Direction 9.1. National security for research in the Scientific Section
"Scientific Activities, Development of the Academic Composition and PhD
students" of the Prospective Defense Research at the Military Academy "G.S.
Rakovski ".
The standpoint was commissioned by a decision of the Scientist’s jury,
determined by an order of the Chief of the Military Academy "G.S. Rakovski
"№29-RD 03-88 / 30.03.2021.
The only candidate in the contest is Assoc. Prof. Maxim Lyubenov Karev.
The documents submitted meet the basic requirements of the Academic
Composition Development Act in the Republic of Bulgaria and the Rules of
Procedure to hold the Academic Position "Professor" as well as the normative
documents of the Military Academy.
Maxim Karev was born on March 20, 1960. In 1984 he graduated from
National Military University “Vasil Levski” in Veliko Tarnovo, and in 2002
finishes a course in the FRG, equated to a full course of training at the Faculty of
"Operational-Tactical" at Rakovski National Defence College. In 2007 received the
academic level “Doctor” in the scientific speciality "Cars, Tractors and Carrie".
Over the years, Assoc. Prof. Dr Carev passed through various command posts in
the Bulgarian Army. In the period 2013-2014, he was a national commander of the
25th Bulgarian military contingent - ISAF, Kabul, Afghanistan.
Academic development began for the applicant in 1990 as a lecturer. The
applicant passed through all academic positions and in 2015 was appointed to the
academic position "Associate Professor".
During these years, Assoc. Prof. Maxim Carev accumulates experience and
acquires high pedagogical training as well as skills for organizing and managing
the learning process. He teaches and read lectures in disciplines:
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"Paint Technical Insurance", "Method of Paint Technical Insurance", "Firing
systems and shooting", "Tank-fireprene preparation", "Martial technical tools and
systems", "Methodology of Research", "Organizational architecture", "Social
Network Information Analysis" and "Risk management".
In the contest, the applicant participates with the required number of
publications, which, according to the attached reference for the performance of the
minimum national requirements, carry 590 points sufficient to hold the "professor"
academic position.
Particular attention deserves the monographs devoted to the Missions of the
Bulgarian Army in Afghanistan: "One of the Missions in Afghanistan" (author)
and "Bulgarian military contingents in missions abroad" (co-author). By
transmitting his own first-person experience, the author also understands it through
the prism of military science. This makes it a useful addition to that military
knowledge that we are administering as "lessons learned".
With a proven practical contribution, the monograph "Efficiency of funds for
armoured technical insurance" is also implemented. An indisputable fact that does
not need to be demonstrated is the need to rethink all types of activities in the
Bulgarian army during the transformation period. The stamped monograph
contributes towards clarifying military logistics issues and can be used both to
further develop the theory in this direction and in practice in planning the battle use
of the formations.
In other publications, of the applicant, presented in the competition, outlined
are as well finished analysis and assessments in the field of the contest.
The review of the applicant's publication provides an opportunity to claim
that it is a well-balanced system of theoretical, methodological and practical
research and on their basic conclusions made and applicable military
recommendations.
The scientific production of the applicant is characterized by continuity and
precision both methodological and methodical. The way of developing and
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presenting results, style, language and exterior form meet the requirements and
standards for academic scientific publications.
Detailed acquaintance with documents shows that Dr Maxim Carev has
significant military experience as well as in his teaching. Scientific and scientific
contributions in Dr Carev's work are not subject to doubt and I have no objection to
both their content and their wording.
Within my competence, I do not find any ground in the presented
publications to be used unlawfully works by other authors partly or fully, and in the
course of the contest, there are not any signals of activity that can be qualified as
piracy.
The overall acquaintance with the applicant's teaching and scientific activity
gives me a reason to propose to the honourable members of the scientific jury to
adopt the competition materials to assess them positively and vote on the
Academic Council to decide to propose to the Head of the Military Academy
Assoc. Prof. Dr Maxim Lyubenov Karev to be appointed to the Academic Position
"Professor" in a University of Higher Education 9. Security and Defense,
Professional Direction 9.1. National Security.

Gave the standpoint Prof. Dr.Sc.Econ.. ...........................
G. Petkov
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