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1504, София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, № 82 

 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

от доцент доктор Вяра Стойкова ЖЕКОВА, 
област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, 
професионално направление 9.1. Национална сигурност, 

доцент в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ 

при факултет „Национална сигурност и отбрана“ 

на Военна академия „Г. С. Раковски“, 
гр. София 1504, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82 

тел.: 0888 74 70 48, имейл: v.jekova@rndc.bg 
 

на научните трудове, представени на конкурса за заемане на академична 
длъжност „доцент“ за военнослужещ 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 преподаване                            
на учебните дисциплини „Мениджмънт на сигурността и отбраната“, „Публична 
администрация на отбраната“, „Административен мениджмънт“                                                    
и „Противодействие на корупцията“, обявен със заповед на Министъра                                     
на отбраната на Република България № ОХ 870 /14.09.2022 г., и обнародвана                        
в Държавен вестник, брой 79/04.10.2022 г. на кандидата: подполковник д-р Петър 
Ангелов Стоилов, главен асистент в катедра „Мениджмънт на сигурността                           
и отбраната“ при факултет „Национална сигурност и отбрана“                                                      
на Военна академия ,,Г. С. Раковски“. 
 
 Основание: Заповед № СИ-29-9931/09.11.2022 г. на Началника на Военна 
академия „Г. С. Раковски“, гр. София. 
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 1. Обща характеристика на научноизследователската                                                   
и научноприложната дейност на кандидата 

 Единственият кандидат в конкурса подполковник главен асистент                              
д-р Петър Ангелов Стоилов е предложил за рецензиране 15 (петнадесет) труда                      
с общ обем от 530 страници, от които 1 (един) хабилитационен труд – 
публикувана монография в съответната научна област, книга – 1 (една)                        
на основата на защитен дисертационен труд, 5 (пет) статии и 8 (осем) доклада, 
публикувани в научни списания и сборници, от които 2 (две) статии                            
на английски език и 1 (една) статия в съавторство. Цитирания 9 (девет) на брой. 
 От представените за становище научни трудове се приемат 15 (петнадесет) 
броя от предоставения списък на научната продукция на кандидата в област                           
на изследване „Мениджмънт на сигурността и отбраната“, които са актуални                         
и са необходими за качественото провеждане на учебния процес. 

 2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

 Към днешна дата не ми е известно да са постъпили сигнали относно 
публикациите на кандидата за плагиатство от анонимен или неанонимен 
характер. Нямам данни представените научни трудове или части от тях                           
да са плагиатствани. Нямам съвместни публикации с кандидата. 

 3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата 
 През 2001 г. подполковник доктор Петър Ангелов Стоилов завършва 
висшето си образование във ВВУАПВО „Панайот Волов“ - гр. Шумен, ОКС 
магистър по специалности „Земна артилерия и ПТУР“ и „Изчислителна 
техника“. През 2015 г. завършва магистратура във ВА „Г. С. Раковски“                                 
по специалността: „Организация и управление на военни формирования                            
на оперативно ниво“, специализация „Сухопътните войски“. От 2016-та до 2018-
та година се обучава в ОНС „доктор“, редовна форма на обучение, 
професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, научна специалност 
„Организация и управление извън сферата на материалното производство 
(Управление на сигурността и отбраната)“ във Военна академия „Г. С. Раковски“ 
- гр. София. 



 От 2001-ва до 2016-та година подполковник доктор Петър Ангелов 
Стоилов е заемал различни изпълнителски и командни длъжности в Българската 
армия. 
 Преподавателската и научноизследователската кариера на подполковник 
доктор Петър Ангелов Стоилов започва като докторант, редовна форма                    
на обучение, във Военна академия „Г. С. Раковски“ през 2016-та година. Своята 
образователна и научна степен „доктор“ защитава през 2018-та година на тема: 
„Развитие и усъвършенстване на административно-правната система                                   
за управление на отбраната“. През 2019-та година, след спечелен конкурс,                             
е назначен на длъжност главен асистент в катедра „МСО“. 
 Ежегодно ръководи дипломанти, завършващи обучението си                                  
в магистърските програми на Военна академия „Г. С. Раковски“. 
 През последните 4 години средната му аудиторна заетост е над 300 часа                  
на годишна база и провежда занятия по дисциплините, водени от катедрата. 

 4. Основни научни резултати и приноси 

 Основните научни резултати и приноси на подполковник доктор Петър 
Ангелов Стоилов могат да бъдат обобщени по следния начин: 

Мениджмънт на сигурността и отбраната (вкл. административен 
мениджмънт). Към това тематично направление могат да бъдат отнесени 
публикациите под номера 3.1., 7.1., 7.2., 7.4., 7.5., 7.7., 7.8., 7.9., 7.12. и 7.13. 
  Представен е специфичен прочит на теорията, свързана с управлението 
на промяната и военната трансформация в мениджмънта на отбраната. 

 Изследвана е дейността на частните военни компании и компаниите                   
за сигурност. Извършен е преглед на международната правна и национална 
уредба, регламентираща тази дейност. Защитена е тезата, че частните военни 
компании биха се превърнали в заплаха за националната сигурност. 
  Анализирани са съвременните реалности и предизвикателства                              
пред сигурността във вътрешен, регионален и световен мащаб и произтичащите 
от тях изисквания към изграждане на необходимите способности. 



 Оценена е ролята на линиите за комуникации в съвременните операции, 
като е посочено, че изследването на сигурността им е необходимо условие                          
за изграждане на тяхната защита и нормалното им функциониране. 

 Дефинирано и разгледано е понятието Lawfare в контекста                                  
на „Хибридната война“, като заплаха за сигурността. Изследвана е спецификата 
при използването на тази концепция като напреднала форма на конфликт и в този 
контекст - като заплаха за националната сигурност на всяка държава. 

 Допълнена и обогатена е теорията по въпросите за използване                                
на хибридните методи за водене на война, като са направени предложения                         
за определяне на способности за противодействие и тяхното изграждане. 

 На основата на извършен анализ на теорията за административния 
мениджмънт е доказано значимото му място и роля в управлението                                          
на сигурността и отбраната. Изследвана е спецификата и е оценено използването 
на различни концепции (TQM, TPS и стандартизация), свързани с приложението 
на  административната теория в съвременните организации. 

 Изследвани и анализирани са двете неразривно свързани понятия: 
администрация и мениджмънт, както и тяхното значение за ефективността                        
на дейностите и процесите в сферата на сигурността и отбраната. 

 Изяснени са особеностите и са характеризирани принципите                                     
на административния мениджмънт като управленска практика и ръководни 
правила за ефективното управление на отбраната. Доразвита и обогатена 

теорията за административното управление и приложението ѝ в публични 
организации, в частност в управленските организации в сектора за отбрана. 

Публична администрация на отбраната. Към това тематично 
направление могат да бъдат отнесени публикациите под номера 5.1., 7.3. и 7.6. 

 На основата на ретроспективен анализ на военната институция                                     
в България и новите предизвикателства пред сектора за сигурност са очертани 
основните промени в организационната структура, функциите и нормативната 
уредба, с цел административноправната система за управление на отбраната                      
да изпълнява ефективно ролята си на фактор за националната сигурност. 



 Анализирана е ролята на военноадминистративната юриспруденция                       
в системата на административното правораздаване, дефинирани са 
характеристиките на нейния предмет и метод и са изведени спецификите                           
във специалната част на административното право, касаеща 
военноадминистративното правораздаване. 

 Структурирано е различно, допълнено и уточнено по нов начин авторово 
определение на понятието административноправна система за управление                       
на отбраната. През призмата на системния подход е изследвана и анализирана 
съвременната административноправна система за управление на отбраната,                    
като са систематизирани насоки за нейното усъвършенстване и са синтезирани 
добри практики, които да бъдат приложени в административноправната система 
за управление на отбраната у нас. 

Противодействие на корупцията. Към това тематично направление 
могат да бъдат отнесени публикациите под номера 7.10. и 7.11. 

 В публикациите е представена оригинална конструкция от знания                    
за корупцията. Направен е анализ на факторите и условията за нейното 
възникване и проявление на различните управленски равнища. 

 Разгледана и анализирана е връзката между националната сигурност                    
и корупцията като една от основните заплахи, която сериозно възпрепятства 
ефективното функциониране на всички обществени механизми. 

 По нов и оригинален начин са изследвани теоретичните аспекти                              
и съдържанието на понятията „конфликт на интереси“ и „корупция“                                       
в публичната администрация. Представен е специфичен прочит на теорията, 
свързана с конфликта на интереси и корупцията в управлението на публичния 
сектор. 

5. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката 

Приемам посочените приноси като лично дело и постижение                            
на подполковник главен асистент доктор Петър Ангелов Стоилов                                   
и оценявам, че те са резултат от проведените от него изследвания. Те са отразени 
в рецензираните публикации на подполковник главен асистент доктор Петър 
Ангелов Стоилов и се прилагат в учебния процес на Военна академия                               



„Г. С. Раковски“. Същите спомагат за развитие на теорията и практиката                                
в професионално направление 9.1. „Национална сигурност“. 

 6. Критични бележки за представените трудове 

 В представените за рецензиране публикации съществуват технически                  
и редакционни грешки, неточности и повторения при оформянето им от автора, 
които не намаляват научната им стойност. Рецензираните публикации са 
самостоятелни научни трудове по актуални проблеми и с постигнатите научни                   
и научно-приложни приноси доказва способността на подполковник главен 
асистент доктор Петър Ангелов Стоилов самостоятелно да разработва 
въпроси, важни за системата за национална сигурност на страната. Основната ми 
препоръка към кандидата е да развие представянето на своите научни разработки 
чрез повече международни форуми и издания. 

7. Заключение 
Оценявам положително постигнатите резултати и дейността                                

на кандидата подполковник главен асистент доктор Петър Ангелов Стоилов 
в конкурса за академична длъжност „доцент“ в катедра „Мениджмънт                                  
на сигурността и отбраната“ при факултет „Национална сигурност и отбрана“                   
на Военна академия „Г. С. Раковски“. Същият отговаря на изискванията                                
на Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника 
за неговото приложение, на минималните изисквани точки по групи за заемане 
на академична длъжност „доцент“ в област 9. Сигурност и отбрана, 
професионално направление 9.1. Национална сигурност и давам своята 
положителна оценка. 
 
08.01.2023 година  ЧЛЕН НА НАУЧНОТО ЖУРИ: 
град София    ДОЦЕНТ ДОКТОР  ВЯРА ЖЕКОВА 



OPINION 

by Associate Professor Vyara Stoykova Zhekova, PhD, 

Higher Education Field 9., Security and Defence, 

Professional Area 9.1., National Security, 

Associate Professor at the Security and Defence Management Department                                       
of National Security and Defence Faculty,  

 "G. S. Rakovski" National Defence College  

Sofia 1504, 82 Evlogi and Hristo Georgievi Blvd.  
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on the scientific work presented for the "Associate Professor” academic position competition 

for military personnel in Higher Education Field 9. Security and Defence, Professional Area 

9.1. National Security, Scientific Specialty "Organization and Management Outside the Area 

of Material Production (Security and Defence Management)", for teaching the academic 

disciplines "Security and Defence management", "Public Administration of Defence", 

"Administrative Management" and "Countermeasure to Corruption", announced by order of 

the Minister of Defence of the Republic of Bulgaria No. ОH 870 /14.09.2022, and published 

in the Official Gazette, issue 79/04.10.2022, of the candidate: Lieutenant Colonel Petar 

Angelov Stoilov, PhD, Chief Assistant in the "Security and Defence Management" Department 

at the "National Security and Defence" Faculty of "G. S. Rakovski" National Defence College. 

Reason: Order No. SI-29-9931/09.11.2022 of the Commandant of "G. S. Rakovski" National 

Defence College, Sofia. 

Sofia 

2023 

  



 

1. General characteristics of the candidate's scientific research and applied scientific 

activity 

The only candidate in the competition, Lieutenant Colonel Chief Assistant Petar Angelov 

Stoilov, PhD, has submitted for review 15 (fifteen) papers with a total volume of 530 pages, of 

which 1 (one) habilitation thesis – a published monograph in a relevant scientific field, book - 

1 (one ) based on a defended dissertation, 5 (five) articles and 8 (eight) reports, published in 

scientific journals and collections, of which 2 (two) articles in English and 1 (one) co-authored 

article. Citations: 9 (nine). 

Of the pieces of scientific work submitted for evaluation, 15 (fifteen) from the provided list of 

scientific publications of the candidate in the "Security and Defence Management" field of 

research have been accepted; they and are all pertinent, up-to-date, and necessary for the quality 

conduct of the educational process. 

2. Opinion on the presence or absence of plagiarism 

To date, I am not aware of any anonymous or non-anonymous reports of plagiarism, regarding 

the applicant's publications. I possess no information that the presented scientific publications 

or parts of them have been plagiarized. I have no joint publications with the candidate. 

3. Evaluation of the candidate's pedagogical training and activity 

In 2001, Lieutenant Colonel Petar Angelov Stoilov, PhD, completed his higher education at 

Panayot Volov AADMA - Shumen, with a Master’s degree in "Ground Artillery and ATGM" 

and "Computer Technology". In 2015, he earned a Master's degree in "Organization and 

Management of Military Formations at Operational Level", with a specialization "Ground 

Forces", at "G. S. Rakovski" National Defence College. From 2016 to 2018, he studied to earn 

his PhD, regular form of education, Professional Field 9.1. "National Security", scientific 

specialty "Organization and Management outside the Area of Material Production (Security 

and Defence Management)" at "G. S. Rakovski" National Defence College - Sofia. 



From 2001 to 2016, Lieutenant Colonel Petar Angelov Stoilov, PhD, held a number of 

executive and command positions in the Bulgarian Army. 

The teaching and research career of Lt. Col. Petar Angelov Stoilov, PhD, began as a full-time 

doctoral student at "G. S. Rakovski" National Defence College in 2016. He defended his PhD 

degree  in 2018 with a thesis on: "Development and Improvement of the Administrative and 

Legal System of Defence Management". In 2019, after winning a competition, he was 

appointed to the position of Chief Assistant in the MSD department. 

He annually supervises graduates completing their studies in the master's programs of the 

Military Academy "G. S. Rakovski". 

For the last 4 years, his average classroom work has been over 300 hours per year and he 

conducts classes in the disciplines taught by the department. 

4. Main scientific results and contributions 

The main scientific results and contributions of Lieutenant Colonel Petar Angelov Stoilov, 

PhD, can be summarized as follows: 

Security and Defence Management (including Administrative Management). Publications 

3.1., 7.1., 7.2., 7.4., 7.5., 7.7., 7.8., 7.9., 7.12, 7.13. can be referred to this thematic area.  

 The candidate has presented a specific reading of the theory related to the management                 

of change and military transformation in Defence Management. 

 The candidate has investigated the activity of private military companies and security 

companies. He has conducted a thorough review of the international legal and national 

regulations regulating such activity. He has defended the argument that private military 

companies would become a threat to national security. 

 The candidate has analysed the contemporary realities and security challenges on a domestic, 

regional and global scale, as well as the resulting requirements for building the necessary 

capabilities. 



 The candidate has evaluated the role of communication lines in modern operations, stating 

that the study of their security is a necessary condition for improving their protection and 

normal functioning. 

 The candidate has defined and examined the concept of “Lawfare” in the context of "Hybrid 

War" as a security threat. The candidate has also investigated the specifics of the use of this 

concept as an advanced form of conflict and in this context - as a threat to the national security 

of each state. 

 The candidate has supplemented and enriched the existing scientific theory on the issues of 

using the hybrid methods of warfare, as well as made suggestions for determining 

countermeasure capabilities and their implementation. 

 The candidate has proven the significant place and role of the management of security and 

defense, on the basis of an analysis of the theory of administrative management. He has 

explored and evaluated the specifics and the use of different concepts (TQM, TPS and 

standardization), related to the application of management theory in modern organizations. 

 The candidate has  researched and analyzed the two inextricably linked concepts: 

administration and management, as well as their importance for the effectiveness of activities 

and processes in the field of security and defence. 

 The candidate has clarified the features and characterized the principles of administrative 

management as management practice and guiding rules for effective defense management. He 

has further developed and enriched the theory of administrative management and its 

application in public organizations, in particular in management organizations in the defence 

sector. 

Defence Public Administration. Publications 5.1., 7.3, 7.6.can be referred to this thematic 

area.  

 On the basis of a retrospective analysis of the military institution in Bulgaria and the new 

challenges facing the security sector, the candidate has outlined the main changes in the 



organizational structure, functions and regulations, so that defense management administrative 

legal system effectively fulfil its role as a factor of national security. 

 The candidate analizes the role of military administrative jurisprudence in the system of 

administrative justice, defines the characteristics of its subject and method and brings out the 

specifics in the special part of administrative law concerning military administrative justice. 

 The author presents a new definition and structure of the concept of the administrative and 

legal system for defense management, supplemented and specified in a new way. The modern 

administrative-legal system for defense management has been studied and analyzed through 

the prism of the systemic approach; guidelines for its improvement have been systematized 

and good practices have been synthesized to be implemented in the defense management 

administrative-legal system of our country. 

Anti-corruption. Publications 7.10 and 7.11. can be referred to this thematic area.  

 The publications present an original view on corruption. The candidate has conducted an 

analysis of the factors and conditions for its occurrence and manifestations at various 

management levels. 

 The candidate has exmined and analyzed the relationship between national security and 

corruption, viewing it as one of the main threats that seriously hinders the effective functioning 

of all public mechanisms. 

 The candidate has investigated in a new and original way the theoretical aspects and the 

content of concepts, such as "conflict of interest" and "corruption" in the public administration. 

He presents a specific reading of the theory related to conflict of interest and corruption in 

public sector management. 

5. Scientific and practical evaluation of the significance of the contributions 

I accept the mentioned contributions as a personal work and achievement of Lieutenant Colonel 

Chief Assistant Petar Angelov Stoilov, PhD, and I appreciate that they are the result of his 

research. They are reflected in the peer-reviewed publications of Lieutenant Colonel Chief 



Assistant Petar Angelov Stoilov, PhD, and are applied in the educational process of  "G. S. 

Rakovski" National Defence College. They help develop theory and practice in Professional 

Area 9.1. "National Security". 

6. Critical notes on the presented works 

In the publications submitted for review, there exist a number of technical and editorial errors, 

inaccuracies and repetitions. However, these do not diminish the scientific value of the work 

of the author. The peer-reviewed publications represent pieces of independent scientific work 

on current problems and the achieved scientific and scientific-applied contributions prove the 

ability of Lieutenant Colonel Chief Assistant Petar Angelov Stoilov, PhD, to independently 

produce scientific work on issues concerning the national security system. My main 

recommendation to the candidate is to develop the presentation of his scientific work through 

more international forums and publications. 

7. Conclusion 

I positively assess the activity, as well as the results achieved by the candidate, Lieutenant 

Colonel Chief Assistant Petar Angelov Stoilov, PhD, in the competition for the academic 

position of "Associate Professor" in the Security and Defense Management Department at the 

of National Security and Defense Faculty of "G. S. Rakovski" National Defence College. The 

same meets the requirements of the Development of the Academic Staff in the Republic of 

Bulgaria Act, as well as of the Statutes for its Application, with regards to the minimum points 

required, by group, for occupying the academic position of "Associate Professor" in Higher 

Education Field 9., Security and Defence, Professional Area 9.1., National Security, therefore, 

I give my positive assessment. 

 

08.01.2023  MEMBER OF THE SCIENTIFIC JURY: 

Sofia   ASSOCIATE PROFESSOR PhD                  VYARA ZHEKOVA 
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