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1. Обща характеристика на научноизследователската и научно-

 приложната дейност на кандидата 

В настоящия конкурс за заемане на академична длъжност  „доцент” 

участва един кандидат – подполковник гл. ас. д-р Петър Ангелов Стоилов. 

Представените документи съответстват на изискванията на Закона за развитие 

на академичния състав в Република България, на Правилника за неговото 

прилагане за заемане на академичната длъжност „доцент”, както и на 

Правилника за развитие на академичния състав на Военна академия.   

За рецензиране са представени 15 научни труда, които са публикувани 

след успешна защита на докторска дисертация и включват: 

- една монография с обем от 248 страници;  

- една книга на основата на защитен дисертационен труд с обем от 173 

страници; 

- пет статии  от които две на английски език, публикувани в нереферирани 

списания с научно рецензиране с общ обем от 49 стр.; 

- осем доклада, изнесени на национални и международни научни форуми 

и публикувани в редактирани колективни томове с общ обем от 60 стр. 

Приемам всички предложени за рецензиране трудове, тъй като 

съответстват на предметната област на обявения конкурс. Представената научна 

продукция е на български език, а две от публикациите са на английски език. С 

изключение на статията „Дейността на частните военни компании и компании  

за сигурност в съвременните въоръжени конфликти - предизвикателство към 

международното право и националното законодателство”, която е в съавторство 

и за която има надлежно представен разделителен протокол, всички останали 

публикации са самостоятелно дело на кандидата, не са представяни за участие в 

други конкурси за присъждане на научни степени и звания и досега не са 

рецензирани. 

Представеният списък на публикации показва, че научната продукция на 

кандидата е актуална и е пряко ориентирана към нуждите на учебния процес на 

катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната”. Книгата и монографията са 

издадени съответно през 2020 г. и 2022 г., докладите са представени на 

авторитетни национални и международни научни форуми, посветени на 

проблемите на сигурността и отбраната, а статиите са публикувани във водещи 

национални и международни списания.  

Публикациите, с които подп. Петър Стоилов участва в обявения конкурс, 

са отражение на научните интереси и търсения на кандидата в област на 

висшето образование „Сигурност и отбрана” и обхващат актуални проблеми от 
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теорията и практиката на мениджмънта на отбраната и националната сигурност, 

по които кандидатът целенасочено и системно работи. Сред тях се открояват 

разработките, посветени на различните аспекти на сигурността и отбраната с 

акцент върху трансфера на модерното научно знание в съвременната българска 

военнообразователна система. 

Научната продукция на подп. д-р Петър Стоилов е тематично 

разнообразна и с широк обхват. Създадените от него трудове се отличават с 

оригинални авторови тези, свързани с разкриването, анализирането и 

обобщаването на различни аспекти и измерения на националната сигурност. В 

своята цялост научните разработки на подп. Стоилов напълно отговарят на 

темата на обявения конкурс и представят автора като последователен 

изследовател с изразена интердисциплинарна насоченост в областта на 

сигурността и отбраната. Цялостният анализ на продукцията на кандидата 

показва, че заглавията, представени за рецензиране напълно покриват 

академичните изисквания и стандарти. 

Справката за изпълнението на минималните национални изисквания за 

заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 9. 

„Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1. „Национална 

сигурност“ за подп. д-р Петър Стоилов показва 425 точки, при необходими 400. 

 

2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство  

В рамките на моите компетенции и достъпните ми източници не съм 

установила плагиатство в представените публикации. Нямам информация в хода 

на процедурата да са получавани неанонимни и мотивирани писмени сигнали за 

плагиатство. 

 

3. Оценка на андрагогическата подготовка и дейност на кандидата 

Научното творчество на подполковник д-р Петър Стоилов, както 

професионалният му и управленски опит, езикова подготовка и квалификация 

са доказателство за неговата експертиза в полето на обявения конкурс.   

Свидетелство за професионалната му подготовка и компетентност да 

преподава по тематиката на обявения конкурс е неговата творческа биография, 

в която се откроява периода от придобиване през 2018 г. на образователна и 

научна степен „доктор” във ВА „Г. С. Раковски” до сега.  

Кандидатът е бил научен ръководител на 9 дипломанта от магистърски 

специалности „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ и „Организация и 

управление на военни формирования на оперативно ниво – специализация 
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административни процеси и дейности. Същите са защитили успешно 

дипломните си работи в периода от 2019 г. до 2022 г. 

Преподавателската му дейност от 2019 г. до сега се заключава във водене 

на възложени лекции, практически занятия и участие в симулационни игри по 

учебни дисциплини в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ на 

Военна академия „Г. С. Раковски” съгласно действащите учебни планове по 

учебните дисциплини: „Мениджмънт на сигурността и отбраната“, 

„Мениджмънт на отбраната и въоръжените сили“, „Публична администрация на 

отбраната“, „Административен мениджмънт“ и „Противодействие на 

корупцията“. 

За последните четири учебни години същият има обща натовареност 

(реална учебна заетост), както следва: 

- 2018-2019: 228 часа 

- 2019-2020: 229 часа 

- 2020-2021: 415 часа 

- 2021-2022: 367 часа 

 

4. Основни научни резултати и приноси 

Предложените за оценка от кандидата 15 публикации съответстват на 

предметната област на обявения конкурс, а основните научни резултати и 

приноси на представените от автора трудове са свързани с развитие на 

съществуващите и генериране на нови знания в несъмнено значимата и 

фундаментална област на науката „Сигурност и отбрана”. Всички представени 

за рецензиране заглавия като теми и проблеми са част от преподавани учебни 

дисциплини в рамките на магистърските специалности във Военна академия и 

са предложени на обучаемите като литература по съответните програми. В този 

контекст оригиналните научни приноси на кандидата могат да се търсят в 

систематизираните от него три области: 

1. Мениджмънт на сигурността и отбраната (вкл. административен 

мениджмънт). 

2. Публична администрация на отбраната. 

3. Противодействие на корупцията. 

Първата група приноси са в научното поле на анализа на широк кръг 

проблеми от мениджмънта на сигурността и отбраната, както и приложението 

на административния мениджмънт като съвременна концепция за управление на 

сложни организации като отбраната и са свързани с трансфериране на ново 

научно знание във военната наука и практика (публикации с номера 3.1., 7.1., 
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7.2., 7.4., 7.5., 7.7., 7.8., 7.9., 7.12. и 7.13).  

Втората група приноси са резултат от задълбоченото изследване и 

развитие на фундамента на публичната администрация в отбраната чрез 

разкриване на съществени нови страни в съществуващите научни концепции и 

проблемни области (публикации с номера 5.1., 7.3. и 7.6).  

Постижения с приносен характер се откриват в предложената от автора  

трета група приноси, свързани със създаване на оригинална конструкция от 

знания за корупцията. По нов и оригинален начин са изследвани теоретичните 

аспекти и съдържанието на понятията „конфликт на интереси“ и „корупция“ в 

публичната администрация. (публикации с номера 7.10. и 7.11.).  

Очевидно е, че в рамките на едно ограничено по своя обем становище е 

трудно да се даде конкретна оценка на всички, посочени от кандидата приноси, 

затова ще изразя подкрепата си за начина на тяхното формулиране и ще си 

позволя да поставя акцент върху хабилитационния труд на подп. Стоилов 

„Административен мениджмънт в отбраната“, който е представителен научен 

резултат от неговите практически и творчески усилия.  

Мениджмънтът, вероятно е най-сложната наука, отбраната, вероятно е 

най-сложната организация. Изхождайки от горепосоченото твърдение, то 

неминуемо стигаме до извода, че монографията „Административен мениджмънт 

в отбраната“ обхваща тематика, чиято сериозност и значимост от теоретична и 

научна гледна точка не буди съмнение. Авторът, на базата на проведените 

научни изследвания и стъпвайки на богатия си професионален опит, открива 

нови възможности и перспективи за прилагането на иновативен 

административен мениджмънт в отбраната на страната. Изследванията са 

насочени към това да демонстрира постиженията и някои от приложните 

аспекти на концепцията за административното управление, използвани в 

мениджмънта на отбраната, като модерна научна теория и практика. 

Обосновано може да бъде направена оценка, че посочените приноси, са 

лично постижение на кандидата представляват теоретични обобщения на 

съществено важни за сигурността и отбраната на страната научни и приложни 

проблеми, като допълват и конкретизират различни аспекти в разбирането за 

мениджмънта на сигурността и отбраната. В тях е синтезирана и представена 

конструкция от знания, която успешно може да се използва за обучение на 

специалисти в областта на сигурността и отбраната. За това свидетелстват и 

посочените 9 цитирания. 
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5. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката 

Оценявайки научните приноси на кандидата подполковник доктор Петър 

Ангелов СТОИЛОВ, може да се твърди, че те допълват и разширяват знанията и 

добавят нова стойност в знанието по важни направления в мениджмънта на 

сигурността и отбраната. 

Те представляват теоретични обобщения и решения на съществено важни 

за сигурността и отбраната на страната научни и приложни проблеми, като 

допълват и конкретизират различни аспекти на организацията и управлението 

на въоръжените сили като сложна организация. В тях е синтезирана и 

представена конструкция от знания, която успешно може да се използва за 

обучение на специалисти в областта на сигурността и отбраната. 

 

6. Критични бележки за представените трудове 

Без да търся съществени разминавания с моите субективни позиции в 

цялостната конструкция от предложените за рецензиране 

научноизследователски трудове, бих препоръчал на кандидата да разнообрази 

формата на своята продукция, да предаде натрупания теоретичен и практически 

опит в бъдещата си работа посредством ръководството на дипломанти и 

докторанти, и да продължи да търси по-широко международно признание на 

своите разработки, чрез публикации в чужбина и на международни форуми.  

 

7. Заключение 

Наличните и представени за конкурса публикации на кандидата 

подполковник доктор Петър Ангелов СТОИЛОВ, неговата андрагогическа и 

методическа дейност отговарят на изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав, Правилника за неговото прилагане и нормативната база 

на Военна академия „Г. С. Раковски“ за необходимата научна продукция с 

приноси и приложимост в учебния процес, необходими за заемане на 

длъжност „доцент”. 

 

8. Оценка на кандидата 

Имайки предвид цялостната научноизследователска и преподавателска 

дейност на кандидата, като член на научното жури изразявам положителната си 

оценка за научните трудове и дейността му и считам, че подполковник доктор 

Петър Ангелов СТОИЛОВ отговаря на изискванията за заемане на 

академичната длъжност „доцент” за нуждите на катедра „Мениджмънт на 

сигурността и отбраната” на факултет „Национална сигурност и отбрана“ във 
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Военна академия „Георги Стойков Раковски“ в област на висшето образование 

9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1. „Национална 

сигурност”. Предлагам на уважаемото Научно жури главен асистент 

подполковник доктор Петър Ангелов СТОИЛОВ да бъде избран и да заеме 

академичната длъжност „доцент” и ще гласувам за това. 

 

 

 

 

__.01.2023 г.             Изготвил становището: 

София         полк. доц. д-р Тотко Симеонов 
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STATEMENT 

 

BY: COLONEL ASSOC. PROF. DR. TOTKO SIMEONOV SIMEONOV, 

Department of Security and Defence Management,  

Faculty of National Security and Defense, 

Rakovski National Defence College 

 

SUBJECT: The scientific works submitted under the competition announced 

by Order of the Minister of Defence No OХ-870 of 14.09.2022, promulgated in the 

държавен вестник, issue 79 of 12.10. 2022, for holding a full-time academic position 

“Associate Professor” for military serviceman at the Security and Defense 

Management Department of the National Security and Defense Faculty of the Georgi 

S. Rakovski Military Academy in the field of higher education 9. Security and 

Defense, professional field 9.1. “National Security” for teaching the courses: 

“Security and Defense Management”, “Management of Defense and Armed Forces”, 

“Public Administration of Defense”, “Administrative Management” and 

“Counteracting Corruption”. 

 

 

ON THE CANDIDATE:  

LIEUTENANT COLONEL CH. ASSISTANT DR. PETER ANGELOV 

STOILOV 

 

REASON: for presenting the opinion – participation in the composition of a 

scientific jury, determined by an order of the Head of the Military Academy "G. S. 

Rakovski" № № СИ29-РД03-280 от 03.11.2022 г. 

 

 

 

 

Sofia, 2023  
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1. General characteristics of the applicant's research and applied activities 

One candidate participated in the current competition for the academic position 

of “associate professor” - Lt. Col. Ch. Assistant Dr Petar Angelov Stoilov, PhD. The 

submitted documents comply with the requirements of the Law on the Development 

of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria, the Regulations for its 

Implementation for the Occupation of the Academic Position “Associate professor”, 

as well as the Regulations for the Development of the Academic Staff of the Military 

Academy. 

15 scientific works that were published after the successful defence of a 

doctoral dissertation are submitted for review and include: 

- one monograph with a volume of 248 pages;  

- one book based on a successfully defended doctoral dissertation with a 

volume of 173 pages; 

- five articles of which two in English, published in non-refereed journals with 

scientific review with a total volume of 49 pages; 

- eight papers delivered at national and international scientific forums and 

published in edited collective volumes with a total volume of 60 pages. 

I accept all papers submitted for review, as they correspond to the subject area 

of the announced competition. The presented scientific production is in Bulgarian and 

two of the publications are in English. Apart from the article “The Activities of 

Private Military and Security Companies in Contemporary Armed Conflicts - a 

Challenge to International Law and National Legislation”, which is co-authored and 

for which there is a duly presented separation protocol, in All remaining publications 

are an independent work of the candidate, have not been submitted for participation in 

other competitions for awarding scientific degrees and titles and have not been 

reviewed so far. 

The presented list of publications shows that the scientific output of the 

candidate is up-to-date and is directly oriented to the needs of the educational process 

of the Security and Defense Management Department. The book and the monograph 

were published in 2020 and 2022 respectively, the reports were presented at 

authoritative national and international scientific forums dedicated to the problems of 

security and defence, and the articles have been published in leading national and 

international journals.  

Publications with which Lt. Col. Petar Stoilov participated in the announced 

competition, reflect the scientific interests and pursuits of the candidate in the field of 

higher education "Security and Defense" and cover current problems of the theory and 

practice of defence management and national security, on which the candidate 
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purposefully and systematically works. Among them, the developments dedicated to 

the various aspects of security and defence with an emphasis on the transfer of 

modern scientific knowledge in the modern Bulgarian military education system stand 

out.  

The scientific production of Lt. Col. Dr Petar Stoilov is thematically diverse 

and wide-ranging. The works created by him are distinguished by an original author’s 

theses related to the disclosure, analysis and generalization of various aspects and 

dimensions of national security. In its entirety, the scientific developments of Lt.Col. 

Stoilov fully correspond to the theme of the announced competition and present the 

author as a consistent researcher with a distinct interdisciplinary orientation in the 

field of security and defence. A comprehensive analysis of the candidate’s output 

shows that the submitted titles for review meet the academic requirements and 

standards. 

The reference for the fulfilment of the minimum national requirements for 

occupying the academic position “Associate Professor” in the field of higher 

education 9. Security and Defence, professional field 9.1. “National Security” for Lt. 

Col. Dr Petar Stoilov shows 425 points, with 400 needed. 

 

2. Opinion on the presence or absence of plagiarism  

I have not found plagiarism in the submitted publications within my 

competence and available sources. I have no information that during the procedure 

non-anonymous and motivated written signals for plagiarism have been received. 

 

3. Assessment of the candidate’s andragogical preparation and activity 

The scientific work of Lieutenant Colonel Dr Petar Stoilov, as well as his 

professional and managerial experience, language training and qualification are proof 

of his expertise in the field of the announced competition.   

A testimony of his professional training and competence to teach on the subject 

of the announced competition is his creative biography, which highlights the period 

from the acquisition in 2018 of the educational and scientific degree "Doctor" at the 

G. S. Rakovski Military Academy until now.  

The candidate was the academic supervisor of 9 graduates from the master's 

majors “Security and Defense Management” and “Organization and Management of 

Military Formations at the Operational Level - Specialization in Administrative 

Processes and Activities”. They have successfully defended their diploma theses in 

the period from 2019 to 2022. 

His teaching activity from 2019 until now consists of leading assigned lectures, 
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practical classes, and participation in simulation games on academic disciplines in the 

“Security and Defense Management” Department of the Military Academy “G. S. 

Rakovski” according to the current curricula for the academic disciplines: “Security 

and Defense Management”, “Defense and Armed Forces Management”, “Public 

Defense Administration”, “Administrative Management” and “Anti-Corruption”. 

For the last four school years, he has a total workload (real academic 

employment) as follows: 

- 2018-2019: 228 hours 

- 2019-2020: 229 hours 

- 2020-2021: 415 hours 

- 2021-2022: 367 hours 

 

4. Main scientific results and contributions 

The 15 publications proposed for evaluation by the candidate correspond to the 

subject area of the announced competition, and the main scientific results and 

contributions of the works submitted by the author are related to the development of 

the existing and generating new knowledge in the undoubtedly significant and 

fundamental field of science “Security and Defense”. All titles submitted for review 

as topics and problems are part of taught academic disciplines within the master’s 

majors at the Military Academy and are offered to students as literature in the 

respective programs. In this context, the candidate's original scientific contributions 

can be sought in the three areas systematized by him: 

1. Security and defence management (incl. administrative management). 

2. Public Defense Administration. 

3. Countering corruption. 

The first group of contributions are in the scientific field of the analysis of a 

wide range of problems of security and defence management, as well as the 

application of administrative management as a modern concept for managing complex 

organizations such as defence and are related to the transfer of new scientific 

knowledge in military science and practice (publications numbered 3.1., 7.1., 7.2., 

7.4., 7.5., 7.7., 7.8., 7.9., 7.12. and 7.13). 

The second group of contributions are the result of the in-depth study and 

development of the foundation of public administrat, ion in the defence sector by 

revealing significant new sides in the existing scientific concepts and problem areas 

(publications numbered 5.1., 7.3. and 7.6).  

Achievements of a contributing nature can be found in the third group of 

contributions proposed by the author, related to the creation of original construction 
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of knowledge about corruption. The theoretical aspects and content of the concepts of 

“conflict of interest” and “corruption” in public administration have been investigated 

in a new and original way. (Publications numbered 7.10. and 7.11.). 

It is obvious that within a limited opinion it is difficult to give a specific 

assessment of all the contributions indicated by the candidate, so I will express my 

support for the way they are formulated and will allow myself to focus on the 

habilitation work of the Lt. Col. Stoilov “Administrative Management in Defense”, 

which is a representative scientific result of his practical and creative efforts.  

Management is probably the most complex science, defence is probably the 

most complex organization. Proceeding from the above statement, we inevitably 

conclude that the monograph "Administrative Management in Defense" covers topics 

whose seriousness and significance from a theoretical and scientific point of view do 

not cause doubt. The author, based on the conducted scientific research and based on 

his rich professional experience, opens new opportunities and prospects for the 

application of innovative administrative management in the defence of the country. 

The research is aimed at demonstrating the achievements and some of the applied 

aspects of the concept of administrative management used in defence management, 

such as modern scientific theory and practice. 

It can be reasonably assessed that these contributions are a personal 

achievement of the applicant and represent theoretical generalizations of essential 

scientific and applied problems for the security and defence of the country, 

complementing and specifying various aspects in the understanding of security and 

defence management. They synthesize and present a knowledge construction that can 

be successfully used to train specialists in the field of security and defence. This is 

evidenced by the 9 citations. 

 

5. Assessment of the significance of the contributions to science and practice 

Assessing the scientific contributions of the candidate Lieutenant Colonel Dr 

Petar Angelov STOILOV, it can be argued that they complement and expand 

knowledge and add new value to knowledge in important security and defence 

management areas. 

They represent theoretical generalizations and solutions to scientific and 

applied problems essential for the security and defense of the country, complementing 

and specifying various aspects of the organization and management of the armed 

forces as a complex organization. They synthesize and present a knowledge 

construction that can be successfully used to train specialists in the field of security 

and defence. 
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6. Critical notes on the submitted works 

Without looking for significant discrepancies with my subjective positions in 

the overall construction of the proposed peer review studies, I would recommend the 

candidate diversify the shape of his production, to pass on the theoretical and practical 

experience gained in his future work through the guidance of graduates and PhD 

students, and to continue to seek wider international recognition of its developments, 

through publications abroad and in international forums.  

 

7. Conclusion 

The available and submitted for the competition publications of the candidate 

Lieutenant Colonel Dr Petar Angelov STOILOV, his andragogical and 

methodological activities meet the requirements of the Law on the Development of 

Academic Staff, the Regulations for its implementation and the legal basis of the 

Military Academy “G. S. Rakovski” for the necessary scientific production with 

contributions and applicability in the educational process necessary for the position of 

“Associate Professor”. 

 

8. Assessment of the candidate 

Considering the overall research and teaching activity of the candidate, as a 

member of the scientific jury, I express my positive assessment of the scientific works 

and his activities and I believe that Lieutenant Colonel Dr Peter Angelov STOILOV 

meets the requirements for occupying the academic position of Associate Professor 

for the needs of the Security and Defense Management Department of the National 

Security and Defense Faculty at the Georgi Stoykov Rakovski Military Academy in 

the field of higher education 9.  Security and Defence, professional field 9.1. 

“National Security.” I propose to the esteemed Scientific Jury, that Chief Assistant 

Lieutenant Colonel Dr Petar Angelov STOILOV be elected and take the academic 

position of "Associate Professor" and I will vote for this. 

 

 

 

 

 

__.01.2023 г.             Prepared the opinion: 

Sofia      Colonel. Assoc. Prof. Dr. Totko Simeonov  

 


