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от
Проф. д.н. Мария Нейкова Кънева

член на научно жури за провеждане на конкурс за 
заемане на академична длъжност „Доцент“ в Професионално направление:

9.1. „Национална сигурност“ за нуждите на
катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ във факултет „Национална 

сигурност и отбрана“ на ВА „Г. С. Раковски“, 
обявен в „Държавен вестник“, бр. 79/4.10.2022 г.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ

Кандидат в конкурса за заемане на академична длъжност „доцент“ в професионално 

направление 9.1 „Национална сигурност“, обявен в „Държавен вестник“, бр. 

79/4.10.2022 г. е гл. ас. д-р Петър Ангелов Стоилов.

Съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България и правилника за неговото прилагане, кандидатът е приложил: заповед на 

министъра на отбраната № ОХ-870/14.09.2022 г, с която се обявява конкурс за заемане 

на академична длъжност „доцент“ (едно) място за нуждите на катедра „Мениджмънт на 

сигурността и отбраната“ на ВА „Г. С .Раковски“, творческа автобиография, авторска 

справка за приносите в научните трудове, с които кандидата участва в конкурса, списък 

на научна продукция и резюмета на научни трудове, справка за минималните 

наукометрични изисквания, справка за приноси и др.

При обявяването на конкурса са спазени всички нормативни изисквания.

I. Представяне на кандидата

Д-р Петър Стоилов притежава магистърска степен по специалност Земна артилерия 

и ПТУР“ и „Изчислителна техника“ - ВВУАПВО „Панайот Волов“ - гр. Шумен. 

Притежава и ОКС магистър по специалността: Организация и управление на военни 

формирования на оперативно ниво, специализация „Сухопътните войски“ -  от Военна 

академия „Г. С. Раковски“ - гр. София.

В периода 2016 г. - 2018 г., успешно разработва и защитава дисертационен труд за 

придобиване на ОНС „доктор“ в професионално направление 9.1. „Национална
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сигурност“, научна специалност „Организация и управление извън сферата на 

материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“ - Военна 

академия „Г. С. Раковски“ - гр. София.

Академичното развитие на кандидата включва заемане последователно на 

академична длъжност „асистент“ и „главен асистент“ във времевия период от 2019 г. до 

момента, в няколко звена, както следва м. февруари 2019 г. „асистент“ към катедра 

„КИС“ на факултет „Командно-щабен“, м. юли 2019 „Главен асистент“ в катедра „МСО“ 

на факултет „Национална сигурност и отбрана“, м. януари 2022 г. „Г лавен асистент“ в 

катедра „П и Л“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ и м. юли 2022 г „Главен 

асистент“ в катедра „МСО“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна 

академия „Г. С. Раковски“ .

II. Общо представяне на научната продукция, с която кандидата участва в 

конкурсната процедура

Научните трудове на гл. ас. д-р Петър Стоилов представени в конкурса, по качества 

отговарят в цялост на изискванията на закона, като в количествено отношение 

значително надхвърлят минималните национално установени изисквания за заемане на 

академична длъжност „доцент“, както и изискванията на Правилника за прилагане на 

ЗРАСРБ и тези на Правилника на ВА „Г.С.Раковски“.

В конкурсната документация е представен монографичен труд на тема 

„Административен мениджмънт в отбраната“ в обем от 248 страници (издаден през 

2022, ISBN:978-619-7696-06-6), както и научен труд със заглавие „Развитие и 

усъвършенстване на административнопавната система за управление на отбраната“, в 

обем от 173 страници (издаден през 2021 г., ISBN: ISBN:978-619-7478-78-5.) 

представляващо издание разработено въз основа на защитен дисертационен.

Представените в рамките на конкурсната процедура научни публикации обхващат 

широк времеви диапазон и имат богато съдържание отразяващо анализ и резултати от 

проучване на процеси и дейности свързани пряко с темата на конкурсната процедура, 

обхващани периода от 2015-2022 г. включително.

В научната продукция представената гл. ас. д-р Стоилов за рецензиране, се 

съдържат многобройни научни и научно-приложни приноси. Значителна част от 

разработките имат и голямо практическо значение.

III. Учебна и преподавателска дейност на кандидата
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Гл. ас. д-р Стоилов реализира активна учебна и преподавателска дейност, като 

неговите познания и опит са високо ценени сред академичната и научна общност, за 

което свидетелства и обстоятелството, че той ръководи учебни занятие по значителен 

по брой и обхват учебни дисциплини като „Мениджмънт на сектора за сигурност“, 

„Мениджмънт на сигурността и отбраната“, „Публична администрация“, 

„Административен мениджмънт“, „Противодействие на корупцията“, „Теории на 

мениджмънта“, „Организационни теории“ и „Нормативна основа на отбраната и ВС“ . 

Аудиторната заетост на кандидата, представена в конкурсната документация дава 

основание за аргументиране на наличие на богата и значима преподавателски дейност.

IV. Анализ на представен монографичен труд

-  Монографичен труд със заглавие „Административен мениджмънт в 

отбраната “ (публикуван 2022 г. -  ISBN: 978-619-7696-06-6)

Монографичният труд представя темата за „Административен мениджмънт в 

отбраната“ в три самостоятелно обособени глави. Авторът поставя фокус върху 

развитието на административния мениджмънт и съдържанието което изпълва 

технологията му: функции, принципи и методи. Точно и коректно са дефинирани 

понятията административен мениджмънт и управленска дейност, като акцента, който 

авторът поставя върху управленския цикъл в отбраната и системата на административно 

управление е от съществена важност.

Авторът задълбочено изследва и представя Административният мениджмънт и 

системата за административно управление в степен, в която оказват значимо влияние 

върху развитието на организациите.

От особено важно значение е представения в глава III от монографичния труд анализ 

на дейността по администриране и йерархична свързаност между отделните звена и 

процеси, с оглед реализиране на ефективен начин на управление на организацията.

Значим, приносен характер имат резултатите от изследваните и представени 

механизми за осъществяване на дейността по управление и мениджмънт в сектор 

отбрана.

V. Анализ на представените статии и научни публикации

В публикация със заглавие „Хибридна война -  Хибридна реакция“ (отпечатана в 

Годишник 1/2015, Факултет „Командно щабен“, с. 61-68, ISSN: 1312-2991) авторът 

изследва заплахи за националната сигурност в контекста на понятието „хибридна
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война“, както едновременно с това представя и значението взаимовръзката между 

понятията „хибридна заплаха“ и „хибриден конфликт“. Като съществено положителен 

елемент от представения от автора анализ в научната публикация, може да бъде 

характеризирана оценката на стратегическата среда като основа за формулиране на 

дългосрочна национална отбранителна политика.

В публикация със заглавие „Миграционният натиск и бежанската криза -  състояние 

и предизвикателства за нормативната уредба на Република България и Европейския 

съюз“ (публикувана в Сборник доклади от научна конференция на факултет 

„Национална сигурност“, 2017, стр. 98-102, ISSN: 978-619-7478-02-0) авторът изследва 

и представя тенденциите в международно правен и национален аспект по въпросите на 

миграцията и убежището, конкретно анализирани в контекста на правото на 

Европейския съюз. Представени са същността и значението на системата „Евродак“, 

като правните характеристики са изследвани и анализирани в светлината на прилагането 

на Регламент 2725/2000 г. на Съвета относно системата „Евродак“. Изследване на 

международнопавните аспекти от прилагането на Регламента и националниправните 

елементи и характеристики в процеса на преодоляване на трудности и 

предизвикателства основани на динамични миграционни процеси и засилена бежанска 

вълна, са след основните приносни характеристики на научната публикация с автор гл. 

ас. д-р Петър Стоилов.

Д-р Петър Стоилов като автор на статия със заглавие „The role of the military 

administration jurisprudence in the governance of defence“ (публикувана в научно издание 

„Globalization, the State and the Individual“, No. 2(18)2018, pp. 97-105 ISSN: 2367-4555) 

изследва и представя резултати от анализ на военно административна юриспруденция в 

контекста на административно регулаторната дейност в национален план. С оригинален 

характер е представянето на формите на реализиране на обществените отношения в 

контекста на развитие на юриспруденцията. Анализа на свързаните с националната и 

международната сигурност отношения, в широкия контекст на правно установени и 

нормативно регламентирани отношения, може да бъде определен като такъв с добавена 

стойност.

През 2019 г. д-р Петър Стоилов публикация две научни статии на тема 

„Предизвикателства пред подготовката на въоръжените сили в съвременни условия“ 

(стр. 633-639) и на тема „Значение на линиите за комуникация в съвременните операции 

“ (стр. 627-632), в рамките на които изследва и представя сигурността на линиите за 

комуникация като част от тилните операции и значението им като необходимо условие
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за изграждане на защита. Авторът умело аргументира същественото значение на 

отбраната на тилния район, изградена на базата на система от мерки и средства за 

намаляване уязвимостта на личния състав, въоръжението, бойната техника, 

съоръженията и действията на войските от заплахи. Формиран е извод, свързан с нивата 

и видовете заплахи срещу линиите за комуникация, като правилно е насочено 

вниманието към необходимостта от детайлно познаване на характеристиките и видовете 

заплахи, както и към необходимостта от предприемане на адекватни мерки за действия 

във всяка възникнала ситуация.

През 2019 г., в сп. „Военен журнал“, гл. ас. д-р Петър Стоилов в съавторство 

разработва и публикува (стр. 77-89) статия посветена на темата за „Дейността на 

частните военни компании и компании за сигурност в съвременните въоръжени 

конфликти -  предизвикателство към международното право и националното 

законодателство“, като въз основа на реализирано проучване и анализ, са откроени 

тенденции и предизвикателства към международното право и националното 

законодателство. В контекста на изследване на нормативната уредба свързана с 

дейността на частните охранителни дружества и осъществяването на частна детективска 

дейност, се формулира становище за тенденция към увеличаване ролята на частните 

военни компании и компании за сигурност. В тази връзка от съществена важност е 

аргументирането от авторите на статията на теза относима към сферата на сигурността 

и пряко свързана с потенциалните рискове от създаването и легитимирането на 

недържавни субекти. Като ролята на тези недържавни субекти като подпомагащи звена 

спрямо държавните органи, налага създаването и въвеждането на адекватни механизми 

за регулация.

В издание на издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, през 2019 г. е 

публикувана статия в Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 

(стр. 627-632), с гл. ас. д-р Петър Стоилов представяща темата за „Изследване на 

състоянието на възгледите и принципите на оперативното изкуство след Втората 

световна“. Авторът анализира дейността по модернизация на въоръжените сили, както 

и новостите в направлението за действие на войските и силите, в контекста на 

Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на 

Република България 2020. Въз основа на извършения анализ, гл. ас. д-р Стоилов 

аргументира тезата, че повишаването на качеството на подготовката на въоръжените 

сили е постижима чрез подобряване на структурата, технологията и организацията на
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обучението спрямо подготовката на формированията за изпълнение на задачи в пълния 

спектър от операции.

В направление администрация и управление, гл. ас. д-р Стоилов изследва и 

представя същност и характеристики на административно-правната система за 

управление на отбраната, като със съществена добавено стойност и особен приносен 

характер може да бъде отличен разработения и представен модел за усъвършенстване 

на административно-правната система за управление на отбраната. В дейността по 

усъвършенстване на административно-правната система особена важност е придадена 

на значението и стойността на реализиране на прогностичен анализ, с оглед отчитане на 

въздействието на глобализацията върху сигурността на страната, както във външен така 

и във вътрешен аспект.

През 2021 г. в научна публикация с автор гл. ас. д-р Петър Стоилов е представена 

концепцията за „Хибридна война“, като хибридните заплахи анализирани в контекста на 

изследване и представяне на правото като „инструмент“ на хибридната война. Отделено 

е специално внимание на специфичния инструментариум, който се проявяват при 

реализирането на хибридни конфликти (войни).

В публикация със заглавие „Администрация или мениджмънт в сектора за сигурност 

и отбрана“ (публикувана в Сборник с научни трудове от международна научна 

конференция „Кризи и конфликти -  корелации и предизвикателства“) през 2021г. 

авторът изследва значението на въпроса за състоянието и подобряването на 

административните дейности по отношение на отбранителния мениджмънт. С приносно 

значение са представените насоки за повишаване на обществената значимост на 

административните дейности, както и реализираното изследване на взаимовръзката 

между понятията „администрация“ и „мениджмънт“ в контекста на ефективност на 

процесите свързани със сигурността и отбраната.

Темата за корупцията, като заплаха за националната сигурност е във фокуса на 

изследователска дейност на гл. ас. д-р Стоилов, като през 2021 г. са представени 

резултати от изследване и анализ на националните измерения на сигурността в 

контекста на влияние на регионални и глобални фактори. Корупцията е изследвана през 

призмата на значим негативен фактор, както и като основен елемент оказващ 

въздействие върху националната сигурност. Авторът умело идентифицира механизми 

по които корупцията въздейства и намалява способността за осъществяване на 

регулаторен контрол и инспекция върху пазарните отношения.
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Темата за корупцията и конфликта на интереси е изследвана от гл. ас. д-р Стоилов 

и в аспекта на влияние върху публичната администрация, като авторът в своя 

публикация, през 2022 г. представя чрез заглавието „Конфликт на интереси и корупция 

в публичната администрация“, резултати от изследване на процесите на формиране и 

въвеждане на елементи свързани с обща политика на противодействие на конфликта на 

интереси и на корупцията.

VI. Характеристика и оценка на научните и научно-приложните приноси в 

представените научни трудове

Всички научни трудове представени за рецензиране, са в научната област, в която е 

обявен настоящия конкурс. Сред научната продукция, особено място заема 

монографичният труд на кандидата. В него авторът е систематизирал понятийния апарат 

свързан с реализиране на дейност по мениджмънт в различни нива на управление в 

отбраната.

С научно приносен характер е изведения от автора модел за административен 

мениджмънт, като ефективен управленски инструмент.

В допълнение, систематизирането и представянето на практически характеристики 

насочени към планиране, организиране, мотивиране и контрол и при вземане на 

управленски решения, представлява елемент с висока добавена стойност.

В практико-приложен аспект, с особено значение и принос е разработения и 

представен от гл. ас. д-р Стоилов анализ на системата за административно управление с 

оглед на динамиката и значимостта с която подобна система се въвежда в практиката на 

управление в модерния свят.

VII. Бележки и препоръки

Препоръчвам на гл. ас д-р Стоилов, в бъдещи научни и практико-приложни 

разработки, да разшири и задълбочи изследванията по въпроси на административния 

мениджмънт, като представи и интердисциплинарните аспекти на темата, в контекста на 

реализирането на този вид мениджмънт както в отбраната, така и в други сектори имащи 

отношение в пряка връзка с отбраната и сигурността.

Богатият опит, който д-р Стоилов притежава, в съчетание с уместното прилагане на 

представените от него стратегически подходи при изследване и представяне на 

разработените от него теми, допринасят за подпомагане на дейността по 

администриране, управление и мениджмънт на отбраната.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предвид гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка и 

препоръчвам на членовете на почитаемото Научно жури да гласуват за заемането 

на академичната длъжност „доцент“ от гл. ас д-р Петър Стоилов, в професионално 

направление 9.1 „Национална сигурност“.

9.01.2023 г. Рецензент:

Проф. д.н. Мария Нейкова
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RAKOVSKI NATIONAL DEFENCE COLLEGE

RECENSION
from

Professor Doctor of sciences Mariya Neykova Kaneva 
member of a scientific jury for conducting a competition for 

occupying an academic position "associate professor" in Research area 9.1. 
National security for the needs of Department of Security and Defense 

Management, National Security and Defense Faculty,
Rakovski National Defense College, 

announced in the "State Gazette", no. 79/4.10.2022

of the scientific works presented at the competition for the occupation of the 
academic position of "Associate Professor" in the field of higher education 9. 
Security and defense, Research area 9.1. National Security, for teaching the 
academic disciplines: "Security and Defense Management", "Defense and Armed 
Forces Management", "Defense Public Administration", "Administrative 
Management" and "Anti-Corruption", announced by order of the Minister of 
Defense No. ОХ870/14.09.2022 and promulgated in the State Gazette No. 79/ 
04.10.2022.

of the candidate: Chief Assistant Petar Angelov Stoilov PhD in the Department of 
"Security and Defense Management" of the Faculty of "National Security and 
Defense" at the Rakovski National Defense College.

Basis for preparation of the recension: Order of the Head of the Rakovski 
National Defense College with registration number SI29-RD03-280/03.11.2022.

Sofia, 2023
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I. Presentation of the candidate

Dr. Petar Stoilov holds a master's degree in the specialty "Earth Artillery and 
ATGM" and "Computing Technology" - VVUAPVO "Panayot Volov" - Shumen. He 
also holds an OKS master's degree in the specialty: Organization and management of 
military formations at the operational level, specialization "Ground Forces" - from the 
Rakovski National Defence College - Sofia.

In the period 2016 - 2018, he successfully developed and defended a 
dissertation for the acquisition of the ONS "doctor" in professional direction 9.1. 
"National security", scientific specialty "Organization and management outside the 
sphere of material production (Security and defense management)" - Rakovski 
National Defence College -  Sofia.

The candidate's academic development includes successively occupying the 
academic position of "assistant" and "principal assistant" in the time period from 2019 
to the present, in several units, as follows in February 2019 "assistant" at the "KIS" 
department of a faculty "Command and Staff', July 2019 "Chief Assistant" in the 
"MSD" department of the Faculty of "National Security and Defense", January 2022 
"Chief Assistant" in the "P&L" Department of the Faculty of "National Security and 
Defense" and July 2022 "Chief assistant" in the "MSD" department of the "National 
Security and Defense" faculty of the Rakovski National Defence College.

II. General presentation of the scientific production with which the 
candidate participated in the competition procedure

The scientific works of Chief Assistant Stoilov PhD, presented in the 
competition, in terms of qualities fully meet the requirements of the law, and in 
quantitative terms they significantly exceed the minimum nationally established 
requirements for occupying the academic position of "associate professor", as well as 
the requirements of the Regulations for the Implementation of ZRASRB and those of 
the Rules of the Rakovski National Defence College.

The competition documentation presents a monographic work on the topic 
"Administrative Management in Defense" in a volume of 248 pages (published in 
2022, ISBN:978-619-7696-06-6), as well as a scientific work entitled "Development 
and improvement of the administrative defense management system", in a volume of

2



173 pages (published in 2021, ISBN: ISBN:978-619-7478-78-5.) representing an 
edition developed on the basis of a protected dissertation.

The scientific publications presented within the competition procedure cover a 
wide time range and have rich content reflecting analysis and research results of 
processes and activities directly related to the topic of the competition procedure, 
covering the period from 2015-2022 inclusive.

In the scientific production presented Chief Assistant Stoilov PhD for 
reviewing, numerous scientific and scientific-applied contributions are contained. A 
significant part of the developments also have great practical significance.

III. Educational and teaching activities of the candidate

Chief Assistant Stoilov PhD carries out an active teaching and learning activity, 
and his knowledge and experience are highly valued among the academic and 
scientific community, which is evidenced by the fact that he leads classes in a 
significant number and scope of academic disciplines such as "Management of 
Security Sector", "Security and Defense Management", "Public Administration", 
"Administrative Management", "Anti-Corruption", "Theories of Management", 
"Organizational Theories" and "Normative Basis of Defense and Armed Forces". The 
auditor employment of the candidate, presented in the competition documentation, 
provides grounds for arguing the presence of a rich and significant teaching activity.

IV. Analysis of a presented monographic work
- Monograph entitled "Administrative Management in Defence" (published 

2022 - ISBN: 978-619-7696-06-6)
The monographic work presents the topic of "Administrative Management in 

Defence" in three separate chapters. The author focuses on the development of 
administrative management and the content that fills its technology: functions, 
principles and methods. The concepts of administrative management and management 
activity are precisely and correctly defined, and the emphasis that the author places on 
the management cycle in defense and the system of administrative management is of 
essential importance.
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The author thoroughly researches and presents Administrative Management and 
the administrative management system to the extent that they have a significant 
impact on the development of organizations.

Of particular importance is the analysis of the administration activity and 
hierarchical connectivity between individual units and processes presented in Chapter 
III of the monographic work, with a view to realizing an effective way of managing 
the organization.

The results of the researched and presented mechanisms for the implementation 
of the management and management activity in the defense sector have a significant, 
contributing character.

V. Analysis of the presented articles and scientific publications

In a publication entitled "Hybrid War - Hybrid Response" (printed in Yearbook 
1/2015, Command Staff Faculty, pp. 61-68, ISSN: 1312-2991), the author explores 
threats to national security in the context of the concept of "hybrid war”, as it 
simultaneously presents the meaning of the relationship between the concepts of 
'hybrid threat' and 'hybrid conflict'. As a significant positive element of the analysis 
presented by the author in the scientific publication, the assessment of the strategic 
environment as a basis for formulating a long-term national defense policy can be 
characterized.

In a publication entitled "Migration pressure and the refugee crisis - state and 
challenges for the regulatory framework of the Republic of Bulgaria and the European 
Union" (published in the Proceedings of a Scientific Conference of the Faculty of 
National Security, 2017, pp. 98-102, ISSN: 978 -619-7478-02-0) the author 
researches and presents trends in the international legal and national aspects of 
migration and asylum, specifically analyzed in the context of European Union law. 
The essence and significance of the Eurodac system are presented, and the legal 
features are examined and analyzed in the light of the implementation of Council 
Regulation 2725/2000 on the Eurodac system. Examination of the international 
aspects of the implementation of the Regulation and the national legal elements and 
characteristics in the process of overcoming difficulties and challenges based on 
dynamic migration processes and an increased wave of refugees, are after the main

4



contributing characteristics of the scientific publication with author Chief Assistant 
Petar Stoilov PhD.

Chief Assistant Stoilov PhD as the author of an article entitled "The role of the 
military administration jurisprudence in the governance of defense" (published in the 
scientific publication "Globalization, the State and the Individual", No. 2(18)2018, pp. 
97-105 ISSN: 2367-4555) researches and presents results of an analysis of military 
administrative jurisprudence in the context of administrative regulatory activity on a 
national level. The presentation of the forms of realization of public relations in the 
context of development of jurisprudence. Analysis of national and international 
security relations, in the broad context of legally established and normatively 
regulated relations, can be defined as value-added.

In 2019 Chief Assistant Stoilov PhD published two scientific articles on the 
topic "Challenges to the preparation of the armed forces in modern conditions" (p. 
633-639) and on the topic "Importance of lines of communication in modern 
operations" (p. 627 - 632), within which he explores and presents the security of lines 
of communication as part of rear operations and their importance as a necessary 
condition for building a defense. The author ably argues the essential importance of 
the defense of the rear area, built on the basis of a system of measures and means to 
reduce the vulnerability of the personnel, armament, combat equipment, facilities and 
actions of the troops from threats. A conclusion related to the levels and types of 
threats against the lines of communication was formed, and the attention was 
correctly directed to the need for detailed knowledge of the characteristics and types 
of threats, as well as to the need to take adequate measures for actions in any situation 
that arises.

In 2019, in the magazine "Military Journal", Chief Assistant Stoilov PhD, co
authored and published (p. 77-89) an article devoted to the topic of "The activity of 
private military and security companies in modern armed conflicts - a challenge to 
international law and national legislation", as based on research and analysis, trends 
and challenges to international law and national legislation are highlighted. In the 
context of a study of the regulations related to the activities of private security 
companies and the implementation of private detective work, an opinion is formulated 
for a tendency to increase the role of private military and security companies. In this 
regard, the argumentation by the authors of the article of a thesis related to the 
security sphere and directly related to the potential risks of the creation and
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legitimization of non-state entities is of essential importance. As the role of these non
state entities as supporting units vis-a-vis the state authorities, requires the creation 
and introduction of adequate mechanisms for regulation.

In 2019, an article was published in the "Collection of reports from the annual 
university scientific conference" in an edition of the Vasil Levski National Military 
University publishing complex (pp. 627-632), with Chief Assistant Petar Stoilov PhD 
presenting the topic of "Research on the state of views and principles of operative art 
after the Second World War". The author analyzes the activity of modernization of the 
armed forces, as well as the innovations in the direction of action of the troops and 
forces, in the context of the Program for the Development of the Defense Capabilities 
of the Armed Forces of the Republic of Bulgaria 2020. Based on the analysis carried 
out, Chief Assistant Stoilov PhD argued the thesis that the increase in the quality of 
the training of the armed forces is achievable by improving the structure, technology 
and organization of training in relation to the formation formations to perform tasks in 
the full range of operations.

In the direction of administration and management, Chief Assistant Stoilov 
PhD researches and presents the essence and characteristics of the administrative- 
legal system for defense management, and the developed and presented model for 
improvement can be distinguished by its significant added value and special 
contribution character of the administrative-legal system for defense management. In 
the activity of improving the administrative-legal system, particular importance is 
attached to the importance and value of implementing a prognostic analysis, with a 
view to considering the impact of globalization on the country's security, both in 
external and internal aspects.

In 2021, in a scientific publication with author Chief Assistant Petar Stoilov 
PhD, the concept of "Hybrid War" was presented, with hybrid threats analyzed in the 
context of research and presentation of law as an "instrument" of hybrid war. Special 
attention is paid to the specific tools used in the realization o f hybrid conflicts (wars).

In a publication entitled "Administration or Management in the Security and 
Defense Sector" (published in Proceedings of the International Scientific Conference 
"Crisis and Conflicts - Correlations and Challenges") in 2021. the author explores the 
importance of the question of the state and improvement of administrative activities in 
relation to defense management. Of contributing importance are the presented 
guidelines for increasing the public significance of administrative activities, as well as
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the realized study of the relationship between the concepts of "administration" and 
"management" in the context of the effectiveness of processes related to security and 
defense.

The topic of corruption, as a threat to national security, is the focus of a 
research activity Chief Assistant Stoilov PhD, and in 2021 the results of a study and 
analysis of the national dimensions of security in the context of the influence of 
regional and global factors were presented. Corruption is examined through the prism 
of a significant negative factor, as well as as a major element affecting national 
security. The author skillfully identifies mechanisms by which corruption affects and 
reduces the ability to carry out regulatory control and inspection of market relations.

The topic of corruption and conflict of interest is explored by Chief Assistant 
Stoilov PhD and in the aspect of influence on the public administration, as the author 
in his publication, in 2022 presents under the title "Conflict of interest and corruption 
in the public administration", results of a study of the processes of formation and 
introduction of elements related to a general policy of countering the conflict of 
interest and corruption.

VI. Characterization and assessment of the scientific and scientific-applied 
contributions in the presented scientific works

All scientific works submitted for review are in the scientific field in which the 
current competition is announced. Among the scientific production, a special place is 
occupied by the candidate's monographic work. In it, the author has systematized the 
conceptual apparatus related to the implementation of management activities at 
different levels of defense management.

The author's model for administrative management, as an effective 
management tool, is of scientific contribution.

In addition, the systematization and presentation of practical features aimed at 
planning, organizing, motivating and controlling and in making management 
decisions, represents an element of high added value.

In a practical-applied aspect, of particular importance and contribution is the 
one developed and presented by Chief Assistant Stoilov PhD analysis of the 
administrative management system in view of the dynamics and significance with
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which such a system is introduced in the practice of management in the modern 
world.

VII. Notes and recommendations
I recommend to Chief Assistant Stoilov PhD, in future scientific and practical- 

applied developments, to expand and deepen research on issues of administrative 
management, by presenting the interdisciplinary aspects of the topic, in the context of 
the implementation of this type of management both in defense and in other sectors 
directly related to defense and security.

The rich experience that Chief Assistant Stoilov PhD possesses, combined with 
the appropriate application of the strategic approaches presented by him in research 
and presentation of the topics developed by him contribute to supporting the activity 
of defense administration, management and management.

VIII. CONCLUSION
In view of the above, I confidently give my positive assessment and 

recommend the members of the honorable Scientific Jury to vote for the occupation of 
the academic position "Associate Professor" from chief assistant Petar Stoilov, PhD, 
in professional direction 9.1 "National Security".

11.01.2023 Reviewer:
Prof. Doc. of sciences Mariya Kaneva
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