
ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

от полковник професор доктор Мирослав Стефанов Димитров, 

началник на катедра „Логистика”, факултет „Командно-щабен“, 

Военна академия „Георги С. Раковски,  

№ 33113 в Регистър за научната дейност в Република България 

гр. София 1504, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, тел.: 02 92 26 542 

на научните трудове на доцент доктор Максим Любенов Карев, представени по 

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 състав 

и докторанти“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“ за 

извършване на научноизследователска дейност. 

 

Конкурсът е обявен със Заповед на началника на Военна академия „Г. С. 

Раковски № СИ29-РД03-27/01.02.2021 година и обнародван в Държавен вестник 

брой № 12 от 12.02.2021 година. 

Съставът на Научното жури е определен със Заповед на началника на Военна 

академия „Г. С. Раковски № СИ29-РД03-88/30.03.2021 година. 

 

Единствен кандидат за участие в конкурса е 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”. 
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1. Обща характеристика на научноизследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата. 

Научно изследователската и преподавателската дейност на единствения 

кандидат в конкурса доцент доктор Максим Любенов Карев е насочена в 

областта на националната сигурност и военното дело, с акцент на изследване на 

поуките от практиката при участието на българските военнослужещи в мисии 

зад граница, както и изграждането и развитието на отбранителни/военни 

способности. 

В обявения конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ 

кандидатът представя 15 труда, от които: 

- монография (основен хабилитационен труд) – 1 бр.; 

- монография (неосновен хабилитационен труд) – 2 бр.; 

- учебници – 2 броя; 

- 3 доклада; 

- 4 статии; 

- 3 проекта. 

От представените за рецензиране 13 заглавия – десет от публикациите 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 и военни 

способности. Всички те напълно съответстват на предметната област на 

конкурса. 

Чрез своята научноизследователска и научноприложна дейност 

кандидатът в конкурса, доцент доктор Максим Карев, разширява обхвата на 

категорийния апарат, проявява способност за дефиниране на теоретични и 

практически проблеми в областта на националната сигурност. Всички 

публикации, представени за рецензиране са след придобиването на ОНС 

„доктор“ и на академична длъжност „доцент.” 

Предоставената от кандидата в конкурса доцент доктор Максим Любев 

Карев по чл. 2б, ал. 2 и 3 от Закона за развитието на академичния състав в 

Република България научна продукция отговаря напълно на изискванията на 

оценъчна система на показателите за заемане на академична длъжност 
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„професор“ в област на висшето образование „Сигурност и отбрана“, 

професионално направление „Национална сигурност”.  

2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

 Експертната ми оценка е: липсват данни за плагиатство. В процеса на 

работата ми като член на научното жури не е получаван неанонимен и 

мотивиран писмен сигнал за установяване на плагиатство в публикациите на 

кандидата по конкурса. 

3. Оценка на изследователската, педагогическата подготовка и 

дейност на кандидата. 

Кандидатът в конкурса за „професор“ доцент доктор Максим Карев 

притежава голям практически опит и компетентност в областта на обучението 

на специалисти с висше образование в сферата на сигурността и отбраната. 

Притежава много добри педагогически качества, като успешно се реализира 

като преподавател в продължение над шестнадесет години в НВУ „В. Левски” 

във Велико Търново. Практическият му опит е на много високо ниво и придобит 

в хода на военната кариера, като е заемал длъжности на тактическо, оперативно 

и стратегическо ниво, включително в Генералния щаб и Щаба по отбраната. 

След това прилага успешно тези свои знания и умения, и във Военна академия 

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

състав и докторанти“ в Институт „Перспективни изследвания за отбраната”. 

Като част от институцията, в която се провежда настоящият конкурс, мога 

категорично да заявя, че доцент Максим Карев се ползва с висок авторитет. 

Имам отлични впечатления за неговия професионализъм и компетентност на 

базата на дългогодишната ни съвместна дейност в Научно-експертната комисия 

към Академичния съвет на Военна академия, както и при организацията и 

провеждането на различни конкурси. 

Доцент Максим Карев участва в престижни научни форуми, където 

успешно съчетава теоретичната и приложната целенасоченост. Участвал е в три 

научно изследователски проекта. Кандидатът е ръководител на трима успешно 

защитили докторанти, както по време на дългогодишната си преподавателска 

кариера в НВУ „Васил Левски“ е ръководил множество дипломанти. 

Доцент доктор Максим  Карев притежава сертификати по STANAG 6001 

по английски език на ниво 2-2-2-2 и немски език на ниво 3-3-3-3. Това му е 

позволило да повишава своята теоретическата подготовка в престижни научни и 

военнообразователни институции в Германия, Канада и Чехия. 
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Доказателство за високите професионални умения и качества, които 

притежава доцент Максим Карев е и номинирането му за национален командир 

на 25-и български военен контингент в Афганистан за периода от юли 2013 до 

февруари 2014 година. Това му позволява да натрупа ценен опит относно 

дейностите в коалиционна среда, както и да формулира задълбочени и 

целесъобразни изводи за подготовката на следващи контингенти, участващи в 

мисии зад граница. 

За своя висок професионализъм в учебно-преподавателската, 

научноизследователската и експертно-проектната дейност е награждаван 

многократно от министъра на отбраната, началника на отбраната и началника на 

Военна академия „Г. С. Раковски”. 

Считам, че кандидатът има необходимите професионални, 

изследователски, педагогически и лични качества да заеме академичната 

длъжност „професор“ по обявения конкурс. 

4. Основни научни резултати и приноси. 

4.1. Основните приноси на кандидата са с научен и научноприложен 

характер и могат да се обобщят в три основни тематични направления: участие в 

съюзни операции с формирования от въоръжените сили; военнополитически 

проблеми в националната сигурност; изграждане и развитие на 

отбранителни/военни способности. 

4.2. Научни приноси: 

4.2.1. Научни приноси към фундамента на съвременната наука: 

• Формиран е подход от теоретични и емпирични процедури за 

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]. 

4.2.2. 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 
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системата за бронетанково техническо осигуряване [5.1]. 

4.3. Научно-приложни приноси. 

4.3.1. подобряване на организацията за подготовка и участие в мисии зад 

граница [4.1, 7.4]; 

4.3.2. 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. 

5. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката. 

В предоставените ми за рецензиране материали е видно приложението на 

резултатите от научноизследователската и преподавателската дейност на 

кандидата в конкурса – доцент Максим Карев. 

6. Критични бележки за представените трудове. 

Към материалите на кандидата за заемането на длъжността „професор“ 

могат да се отбележат критични бележки и препоръки: 

- от представените за рецензиране публикации е видно, че минимален брой 

са в научни форуми с международно участие, което за съответната област е 

разбираемо. Бих му препоръчал да популизира своите изследвания и 

постигнатите научни резултати с по-активно участие в научни форуми в 

чужбина и публикуване в реферирани издания. 

7. Заключение 

Предоставената от кандидата в конкурса за професор доцент Максим 

Любенов Карев материали и научни публикации отговарят на изискванията на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България, Правилника за 

прилагане Закона за развитие на академичния състав в Република България и на 

минималните национални наукометрични изисквания за заемане на академична 

длъжност „професор“ във Военна академия „Г. С. Раковски”. 
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8. Оценка на кандидатите. 

Научните трудове на доцент доктор Максим Любенов Карев, единствен 

участник в конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“ (обявен в 

заповед на Заповед на Началника на Военна академия „Г. С. Раковски № СИ29-

РД03-27/01.02.2021 година и обнародван в Държавен вестник брой - № 12 от 

12.02.2021 година) 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 за отбраната“ оценявам „положително”. 

Предлагам на уважаемите членове на Научното жури по конкурса да 

класира кандидата доцент доктор Максим Любенов Карев и да предложи на на 

Съвета на „Института за перспективни изследвания за отбраната“ при Военна 

академия „Г.С. Раковски”, да бъде избран и да заеме академичната длъжност 

„професор” в област на висшето образование 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“. 

 

                             Изготвил становището: 

                             полковник професор доктор 

     МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ 

10.05.2021 г. 

София    



 

STANDPOINT 

 

by Colonel Professor Dr. Miroslav Stefanov Dimitrov, 

Head of the Department of Logistics, Command and Staff Faculty,  

Rakovski National Defence College, 

№ 33113 in the Register of Scientific Activity in the Republic of Bulgaria 

Sofia 1504, 82 Evlogi and Hristo Georgievi Blvd., tel.: 02 92 26 542 

 

of the scientific works of associate professor Dr. Maksim Lyubenov Karev, 

presented 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 the 

Defense Advanced Research Institute . 

The competition was announced by Order of the Commandant of Rakovski 

National Defence College № SI29-RD03-27 / 01.02.2021 and published in the 

State Gazette issue № 12 from 12.02.2021. 

The composition of the Scientific Jury is determined by Order of the Commandant 

of Rakovski National Defence College № SI29-RD03-88 / 30.03.2021. 

The only candidate for participation in the competition is 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 the Rakovski National Defence College. 
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1. General characteristics of the research, scientific-applied and 

pedagogical activity of the candidate. 

The research and teaching activities of the only candidate in the competition, 

Associate Professor Dr. Maksim Lyubenov Karev is focused on national 

security and military affairs, with an emphasis on studying the lessons learned in 

practice with the participation of Bulgarian servicemen in missions abroad, as 

well as the construction and development of defense / military capabilities. 

In the announced competition for the academic position of „professor” the 

candidate presents 15 papers, of which: 

- monograph (main habilitation thesis) - 1 piece; 

- monograph (non-basic habilitation work) - 2 copies; 

- textbooks - 2 pieces; 

- 3 reports; 

- 4 articles; 

- 3 projects. 

Of the 13 titles submitted for review - ten of the publications are in Bulgarian 

and three - in English. The presented publications are focused mainly on 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 and military abilities. All of them fully 

correspond to the subject area of the competition. 

Through his research and applied research, the candidate in the competition, 

Associate Professor Dr. Maksim Karev, expands the scope of the category 

apparatus, shows the ability to define theoretical and practical problems in the 

field of national security. All publications submitted for review are after the 

acquisition of educational and scientific degree „Doctor” and the academic 

position of  „Associate Professor”. 

The associate professor Dr. Maksim Lyubev Karev provided by the candidate in 

the competition under Art. 2b, para. 2 and 3 of the Law for the development of 

the academic staff in the Republic of Bulgaria scientific production fully meets 

the requirements of the evaluation system of the indicators for holding the 

academic position "professor" in higher education „Security and Defense”, 

professional field „National Security”. 

 

2. Opinion on the presence or absence of plagiarism. 

My expert assessment is: there is no evidence of plagiarism. In the course of my 

work as a member of the scientific jury, no non-anonymous and motivated written 
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signal was received to establish plagiarism in the publications of the candidate in 

the competition. 

 

3. Assessment of the research, pedagogical preparation and activity of the 

candidate. 

The candidate in the competition for „professor” Associate Professor Dr. 

Maksim Karev has extensive practical experience and competence in the field of 

training of specialists with higher education in the field of security and defense. He 

has very good pedagogical qualities, and has been successfully realized as a teacher 

for over sixteen years at the National Military University „Vasil Levski“ in Veliko 

Tarnovo. His practical experience is at a very high level and gained during his 

military career, having held positions at the tactical, operational and strategic 

levels, including in the General Staff and the Defense Headquarters. He then 

successfully applied this knowledge and skills to the Military Academy as the head 

of the scientific section „Scientific activity, development of the academic staff and 

doctoral students” at Defense Advanced Research Institute. As part of the 

institution where this competition is held, I can definitely say that Associate 

Professor Maxim Karev enjoys high authority. I have excellent impressions of his 

professionalism and competence on the basis of our long-term joint activity in the 

Scientific Expert Commission at the Academic Council of the Rakovski National 

Defence College, as well as in the organization and holding of various 

competitions. 

Associate Professor Maksim Karev participates in prestigious scientific forums, 

where he successfully combines theoretical and applied focus. He has participated 

in three research projects. The candidate is the supervisor of three successfully 

defended doctoral students, as during his long teaching career at the National 

Military University „Vasil Levski“ in Veliko Tarnovo he has supervised many 

graduates. 

Associate Professor Dr. Maksim Karev has certificates for STANAG 6001 in 

English at level 2-2-2-2 and German at level 3-3-3-3. This allowed him to increase 

his theoretical training in prestigious scientific and military educational institutions 

in Germany, Canada and the Czech Republic. 

Proof of the high professional skills and qualities possessed by Associate Professor 

Maksim Karev is his nomination as national commander of the 25th Bulgarian 

military contingent in Afghanistan for the period from July 2013 to February 2014. 

This allows him to gain valuable experience regarding the activities in the coalition 
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environment, as well as to formulate in-depth and appropriate conclusions for the 

preparation of further contingents participating in missions abroad. 

For his high professionalism in teaching, research and expert-project activities he 

has been awarded many times by the Minister of Defense, the Chief of Defense and 

the Chief of the Rakovski National Defence College. 

I believe that the candidate has the necessary professional, research, pedagogical 

and personal qualities to take the academic position of „professor” in the 

competition. 

4. Main scientific results and contributions. 

4.1.  The main contributions of the candidate are of scientific and applied nature 

and can be summarized in three main thematic areas: participation in allied 

operations with formations of the armed forces; military-political problems in 

national security; building and developing defense / military capabilities. 

4.2. Scientific contributions: 

4.2.1. 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]. 

4.2.2. 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-month 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 for evaluating the efficiency and effectiveness of the 

armored technical support system have been introduced [5.1]. 

4.3. Scientific and applied contributions. 

4.3.1. improving the organization for preparation and participation in 

missions abroad [4.1, 7.4]; 

4.3.2. 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. Thus, the candidate 

successfully defends the requirement for unity of theory with practice. In this sense, 

his works have a convincing methodological sound. 
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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. 

 

5. Assessment of the significance of the contributions for science and 

practice. 

The materials submitted to me for review show the application of the results 

of the research and teaching activities of the candidate in the competition - 

Associate Professor Maksim Karev. 

 

6. Critical notes for the submitted works. 

Critical remarks and recommendations may be made to the materials of the 

candidate for the position of „professor”: 

- it is evident from the publications submitted for review that a minimum 

number are in scientific forums with international participation, which is 

understandable for the respective field. I would recommend him to popularize his 

research and the achieved scientific results with more active participation in 

scientific forums abroad and publication in refereed publications. 

 

7. Conclusion 

The materials and scientific publications provided by the candidate in the 

competition for professor associate professor Maksim Lyubenov Karev meet the 

requirements of the Law for development of the academic staff in the Republic of 

Bulgaria, the Regulations for application of the Law for development of the 

academic staff in the Republic of Bulgaria and the minimum national scientometric 

requirements. academic position „Professor” at the Rakovski National Defence 

College. 

 

8. Evaluation of the candidates. 

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

the only participant in the competition for the academic position of „Professor” 

(announced in an order of the Order of the Head of the Rakovski National Defence 

College № SI29-RD03-27 / 01.02.2021 and published in the State Gazette issue - 

№ 12 of 12.02.2021) 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 the Defense Advanced Research Institute I 

evaluate „positively”. 
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I propose to the esteemed members of the Scientific Jury for the 

competition to rank the candidate Associate Professor Dr. Maxim Lyubenov Karev 

and to propose to the Council of the "Institute for Advanced Studies in Defense" at 

the Rakovski National Defence College, to be elected and to take the academic 

position“ professor ”in the field of higher education 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”. 

 

                             

                                   Prepared the opinion: 

                                   Colonel Professor Dr. 

 

          MIROSLAV DIMITROV 

10.05.2021 

Sofia 

 


