
ВОЕННА АКАДЕМИЯ 

ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ

СТАНОВИЩЕ

от проф. д-р Евгени Петров Манев професор в Катедра „Национална 

сигурност“ във Факултет „Информационни науки“, „Университет по 

библиотекознание и информационни технологии“, Цариградско шосе 119, 

гр. София, моб. тел. 0882 450 802, относно научните трудове, представени 

по конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ за 

военнослужещ, с код на длъжността 1527 9006, 1427 9006, 1327 9006 или 

1227 9006 за нуждите на катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ 

във факултет „Национална сигурност и отбрана” на ВА „Г. С. Раковски”, 

както следва: Област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана; 

Професионално направление 9.1. Национална сигурност; докторска 

програма „Организация и управление извън сферата на материалното 

производство (Управление на сигурността и отбраната)“, обявен със заповед 

на Министъра на отбраната № ОХ -  870/14.09.2022 г. и обявен в бр. 

79/04.10.2022 г., стр. 70 на „Държавен вестник“, на подполковник д-р Петър 

Ангелов Стоилов.



ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Това становище е изготвено във основа на Заповед № СИ29-РД03- 

280/03.11.2022 г. на началника на ВА „Г. С. Раковски“, гр. София, за 

определяне на научно жури, за провеждане на конкурс, за заемане на 

вакантна академична длъжност „доцент” за военнослужещ в област на 

висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 

9.1. Национална сигурност в катедра „Мениджмънт на сигурността и 

отбраната” на факултет „Национална сигурност и отбрана“, обявен със 

заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ- 

870/14.09.2022 г. и в бр. 79/04.10.2022 г. на „Държавен вестник“, и в 

съответствие с взетото решение на първото заседание на назначеното 

научно жури, обявено със заповед № СИ29-РД03-280/03.11.2022 г. на 

началника на ВА „Г. С. Раковски“, гр. София, (проведено на 12.12.2021 г.). 

Като член на Научното жури съм получил Заповед № СИ29-РД03- 

280/03.11.2022 г. на Началника на Военна академия „Г. С. Раковски” и по 

електронна поща всички документи на участника в конкурса. Становището 

е депозирано в Деловодството на ВА „Г. С. Раковски“ на хартиен и 

електронен носител, преди изтичането на тримесечния срок, определен в чл. 

32, ал. 1 от „Правилник за прилагане на Закона за развитие на академичния 

състав на Република България“ (ППЗРАСРБ). При написването на 

рецензията в максимална степен са спазени изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), 

ППЗРАСРБ (чл. 53, чл. 54 и чл. 57) и „Правилни за развитие на академичния 

състав във Военна академия „Г. С. Раковски“.

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВА

ТЕЛСКАТА, НАУЧНОПРИЛОЖНАТА И ПЕДАГОГИЧЕСКАТА 

ДЕЙНОСТ НА К АНДИДАТА

Кандидатът, главен асистент подполковник Петър Ангелов Стоилов е



роден на 19.08.1977 в гр. Попово. През периода 1996-2001 учи и завършва 

ОКС магистър по специалности: „Земна артилерия и ПТУР“ и „Изчислителна 

техника“ във ВВУАПВО „Панайот Волов“ - гр. Шумен. През периода 2014

2015 завършва ОКС магистър по специалността „Организация и управление 

на военни формирования на оперативно ниво“, специализация „Сухопътни 

войски“ във Военна академия „Г. С. Раковски“, гр. София. През периода 2016

2018 е докторант в редовна форма на обучение и придобива ОНС „доктор“, 

защитава дисертационен труд на тема „Развитие и усъвършенстване на 

административно-правната система за управление на отбраната”, обем от 201 

стр., в 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 01.02.2019 г. е назначен на длъжност Асистент към Катедра „КИС“ 

във факултет „Командно-щабен“, Военна академия „Г. С. Раковски.

От 01.07.2019 г. е заема длъжността Главен асистент в Катедра „МСО“ 

на факултет „Национална сигурност и отбрана“, Военна академия „Г. С. 

Раковски“.

От 20.01.2022 г. е назначен на длъжност Главен асистент в Катедра 

„П и Л“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“, Военна академия 

„Г. С. Раковски“.

От 01.07.2022 г. заема длъжността Главен асистент в Катедра „МСО“ 

на факултет „Национална сигурност и отбрана“, Военна академия „Г. С. 

Раковски“.

Научната дейност на кандидата от 2016 г. до момента е в областта на 

националната сигурност. По-голямата част от изследванията са в областта 

на административния мениджмънт на отбраната. Налице е съчетание на 

качествата на преподавател в първичните звена във ВА „Г. С. Раковски“ и



изследовател.

В периода от 2001-2016 г. заема различни командни офицерски 

длъжности в Българската армия. Нивото на специалната подготовка на 

кандидата е признато и доказано чрез назначаването му на длъжност 

„асистент“ през 2019 г. и „главен асистент“ през 2020 г. до момента.

Като цяло, преподавателската, научната и експертната дейности на 

кандидата е насочена към повишаването на ефективността на академичното 

обучение за нуждите на въоръжени сили и на националната сигурност на 

Република България в национален и коалиционен формат.

2. СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО НАЛИЧИЕТО ИЛИ ЛИПСАТА 

НА ПЛАГИАТСТВО

В трудовете на участника в конкурса не съм открил представяне за 

собствени на трудове, които изцяло или частично са заимствани от другиго, 

или използване на публикувани от други автори научни резултати, без 

позоваване или коректно цитиране. Не ми е известно да има предявени 

претенции към него от други автори за некоректно използване на техни 

трудове или да са постъпили сигнали относно публикациите на кандидата 

за плагиатство от анонимен или неанонимен характер. Нямам никакви 

съвместни публикации с кандидата.

3. ОЦЕНКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И 

ДЕЙНОСТ НА К АНДИДАТА

Преподавателската дейност на кандидата е удостоверена с документи 

по конкурса, които показват, че в периода от 2018 до 2023 г. е военен 

преподавател във ВА „Г. С. Раковски” където е заемал академични 

длъжности „асистент“ и „главен асистент“. Необходимо е този 

четиригодишен преподавателски опит на кандидата, в професионалното 

преподаване във висшето военно образование, да се обогатява в бъдеще.



Кандидатът е водил обучение на много офицери и цивилни студенти 

по осем учебни дисциплини предимно в областта на мениджмънта, 

публичната администрация, противодействие на корупцията и нормативната 

основа на отбраната и Въоръжените сили.

През учебната 2022-2023 г., учебната заетост на кандидата отговаря на 

изискванията на ВА „Г. С. Раковски“. Осигурена е нормативно изискваната 

академична заетост за длъжността „доцент“, която е включено в учебните 

планове.

Преподавателската дейност на кандидата показва, че има добра 

педагогическа подготовка и опит като лектор, ръководител на упражнения, 

семинари и др. форми на обучение на военнослужещи и цивилни студенти.

С цялостната си преподавателска дейност досега кандидатът е 

доказал, че напълно отговаря на изискването за изпълнение на минималните 

количествени показатели за заемане на академичната длъжност „доцент“ във 

ВА „Г. С. Раковски“, което е видно и от представената справка за 

минималните държавни и на ВА „Г. С. Раковски“ изисквания.

4. ОСНОВНИ НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ И ПРИНОСИ

Основните научни резултати, получени от кандидата, могат да се 

обобщят и характеризират най-общо като развитие и допълване на знанията 

в известна научна област с нови теоретични разработки, методи, модели и 

подходи 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) и напълно съвпадат 

с изискванията на обявения конкурс.

Общият брой на представените научни публикации за рецензиране са 

15, от които 2 са на английски език. По своя характер те са: монография -  1;



книга на основата на защитен дисертационен труд - 1; статии в 

специализирана периодика и доклади на научни конференции -  13 с общ 

обем от 530 стр.

Приемам и потвърждавам наличието на приносите в трудовете на 

кандидата така, както те подробно са описани в представената от него 

справка. Накратко тези приноси могат да се обобщят и характеризират в 

следните основни области:

1. Мениджмънт на сигурността и отбраната (вкл. административен

мениджмънт -  една монография, пет доклада и четири статии) -  

публикациите под номера 3.1., 7.1., 7.2., 7.4., 7.5., 7.7., 7.8., 7.9., 7.12. и 7.13.

Изследването е фокусирано върху стратегическия и оперативния 

мениджмънт в сферата на сигурността и отбраната. Анализирани са важните 

проблеми, свързани с трансформацията на въоръжените сили и управление 

на промяната в мениджмънта на отбраната.

Изследвана е дейността на частните военни компании и компаниите 

за сигурност, като е извършен преглед на международната правна и 

национална уредба, регламентираща тази дейност. Анализирано е при 

какви условия частните военни компании могат да застрашат сигурността 

на държавата.

Изследвани са съвременните реалности и предизвикателства пред 

сигурността във вътрешен, регионален и световен мащаб и произтичащите 

от тях изисквания към изграждане на необходимите способности, които 

налагат нови възгледи и подходи към проблемите в подготовката на 

Въоръжените сили.

Оценена е ролята на линиите за комуникации и тяхната защита в 

съвременните операции като елемент от мениджмънта на отбраната.

Дефинирано и разгледано е понятието Lawfare в контекста на



„Хибридната война“, като риск за сигурността на държавата.

Доразвита и обогатена теорията за административното управление и 

приложението и в публични организации, в частност в управленските 

организации в сектора за отбрана.

2. Публична администрация на отбраната (една книга на основата 

на защитен дисертационен труд и два доклада) -  публикациите под номера 

5.1., 7.3. и 7.6.

Извършен е ретроспективен анализ на Въоръжените сили в България 

и новите предизвикателства пред сектора за сигурност. Предложени са 

целесъобразни основни промени в организационната структура, функциите 

и нормативната уредба, с цел повишаване на ефективността на управление 

в интерес на национална сигурност.

Изследвана е ролята на военноадминистративната юриспруденция в 

системата на административното правораздаване, дефинирани са основни 

характеристиките на нейния предмет и метод и са изведени спецификите в 

специалната част на административното право, касаеща 

военноадминистративното правораздаване.

През призмата на системния подход е изследвана и анализирана 

съвременната административноправна система за управление на отбраната, 

систематизирани са насоки за усъвършенстване на административно- 

правната система за управление на отбраната, предложен е теоретичен 

модел за нейното усъвършенстване.

Синтезирани са добри практики в световен и национален мащаб, 

които да бъдат приложени в административноправната система за 

управление на отбраната у нас.

3. Противодействие на корупцията (един доклад и една статия) -  

публикациите под номера 7.10. и 7.11.



Изследвана е зависимостта между националната сигурност и 

корупцията. Доказано е, че корупцията е една от най-острите заплахите за 

националната сигурност в съвременните условия.

Приемам конкретните научни приноси на кандидата, в посочените по- 

горе научни области, които подробно са представени в „Справка за 

оригинални научни приноси“, представена от подполковник гл. ас. д-р 

Петър Ангелов Стоилов.

5. ОЦЕНКА НА ЗНАЧИМОСТТА НА ПРИНОСИТЕ ЗА 

НАУКАТА И ПРАКТИКАТА

Значимостта на приносите, реализирани от подполковник гл. ас. д-р 

Петър Ангелов Стоилов в неговите трудове, се предопределя от техния 

научен и практико-приложен характер в посочените области на знанието. 

Проведените от кандидата изследвания и получените резултати създават 

необходими знания за внедряване в държавната политика за строителството 

на въоръжените сили и отбраната на нови подходи, позволяват въвеждане в 

практиката на нови елементи в обучението на военни и цивилни 

специалисти за нуждите на отбраната и сигурността на Република България. 

По своята същност те са добра база за подготовка на военни и цивилни кадри 

в тази област.

6. КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ТРУДОВЕ

Към представените от кандидата в конкурса трудове могат да бъдат 

отправени някои препоръки и критични бележки като към формулирането 

на някои проблеми, пълнотата на някои от анализите, прецизността в 

лексиката при формулиране на отделни резултати. Тези препоръки и 

бележки не влияят на същността, значимостта, актуалността и важността на 

получените от кандидата приноси и по никакъв начин не препятстват 

тяхната приложимост в практиката. Поради незначителния, рутинния и 

техническия характер на направените препоръки и бележки, те не са от



значение за постиженията на автора и поради това те не се обсъждат в 

настоящото становище.

По отношение на прецизността при използване на терминологията в 

научните публикации имам следния въпрос: На много места в публикациите 

се използва понятието “националната сигурност на държавата“. Какво е 

съдържанието на това понятие и какво определение бихте дали за същото?

Препоръчвам на кандидата в бъдещите си изследвания да свърже още 

по-тясно проблемите, които изследва с общата теорията на сигурността.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кандидатът отговарят напълно на условията за заемане на 

конкурсната академична длъжност „доцент“, дефинирани в ППЗРАСРБ и 

„Правилник за развитие на академичния състав във Военна академия „Г. С. 

Раковски“.

8. ОЦЕНКА НА КАНДИДАТА

Запознаването ми с преподавателската, научната и експертна дейност 

на подполковник гл. ас. д-р Петър Ангелов Стоилов дава основание да оценя 

неговите качества както следва:

• Притежава необходимите способности компетентно да планира, 

организира и провежда обучение във ВА „Г. С. Раковски“ и 

научноизследователската работа в рамките на своята квалификация и 

експертиза.

• Оригиналните публикации и разработки на кандидата по темата 

на обявения конкурс допълват и доразвиват знанията в областта 

отбранителната политика и отбранителното планиране в контекста на 

националната политика за сигурност го характеризират като добре 

подготвен изследовател, който има творчески потенциал.

• Публикациите му осигуряват необходимата публичност на



получените резултати и дават възможност на научната общественост да се 

запознае с тях и да оцени получените в тях приноси.

• Научната и приложна стойност на получените от кандидата 

научни резултати ги превръща в полезни материали за всички които имат 

отношение и са ангажирани с проблемите на Въоръжените сили и 

националната сигурност на Република България.

Кандидатът отговарят на условията за заемане на конкурсната 

академична длъжност „доцент“ за военнослужещ, дефинирани в чл. 53 на 

ППЗРАСРБ и справките по чл. 54, ал. 1. В съответствие с чл. 57 на 

ППЗРАСРБ. Имайки предвид цялостната преподавателската, експертната и 

научноизследователската дейности на кандидата, давам обща положителна 

оценка и гласувам положително за заемане на академичната длъжност 

„доцент“ за военнослужещ, по конкурса обявен в Заповед № СИ29-РД03- 

280/03.11.2022 г. на началника на ВА „Г. С. Раковски“, в област на висшето 

образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. 

Национална сигурност в Катедра „Мениджмънт на сигурността и 

отбраната” във факултет „Национална сигурност и отбрана“, и публикуван 

в бр. 79/04.10.2022 г. на „Държавен вестник“, от кандидата подполковник 

гл. ас. д-р Петър Ангелов Стоилов.

Дата: 11 януари 2023 г. Рецензент: (подпис)



MILITARY ACADEMY 

"GEORGI STOYKOV RAKOVSKI

STATUS

by Prof. Dr. Evgeni Petrov Manev, Professor at the Department of National 

Security at the Faculty of Information Sciences, University of Library Science and 

Information Technologies, Tsarigradsko shosse 119, Sofia, mobile phone 0882 

450 802, of the scientific works submitted under the competition for the academic 

position of "associate professor" for a military officer, with position code 1527 

9006, 1427 9006, 1327 9006 or 1227 9006 for the needs of the "Security and 

Defense Management" department in the "National Security and Defense" faculty 

of MA "G. S. Rakovski", as follows: Field of Higher Education 9. Security and 

Defense; Professional field 9.1. National Security; Doctoral program 

"Organization and management outside the sphere of material production 

(Security and defense management)", announced by order of the Minister of 

Defense No. ОХ - 870/14.09.2022 and announced in no. 79/04.10.2022, page 70 

of the "State Gazette", of Lieutenant Colonel Dr. Petar Angelov Stoilov.



GENERAL

This statement was prepared on the basis of Order No. SI29-RD03- 

280/03.11.2022 of the head of the MA "G. S. Rakovski", Sofia, for the 

appointment of a scientific jury, for holding a competition for filling a vacant 

academic position "associate professor" for a military serviceman in the field of 

higher education 9. Security and defense, professional direction 9.1. National 

Security in the "Security and Defense Management" Department o f the "National 

Security and Defense" Faculty, announced by order of the Minister of Defense of 

the Republic of Bulgaria No. ОХ-870/14.09.2022 and in no. 79/04.10.2022 of the 

"State Gazette" and in accordance with the decision taken at the first meeting of 

the scientific jury, announced by order No. SI29-RD03-280/03.11.2022 of the 

head of the MA "G. S. Rakovski", Sofia, (held on 12.12.2021). As a member of 

the Scientific Jury, I have received Order No. SI29-RD03-280/03.11.2022 of the 

Head of the MA "G. S. Rakovski" and by e-mail all the documents of the 

participants in the competition. The opinion was deposited in the Registry of the 

VA "G. S. Rakovski" on paper and electronic media, before the expiration of the 

three-month period specified in Art. 32, paragraph 1 of the "Regulations for the 

Implementation of the Law on the Development of the Academic Staff of the 

Republic of Bulgaria" (PPZRASRB).

When writing the review, the requirements of the Law on the Development of the 

Academic Staff in the Republic of Bulgaria (ZRASRB), PPZRASRB (Art. 53, 

Art. 54 and Art. 57) and "Regulations for the Development of the Academic Staff 

at the Military Academy" at MA "G. S. Rakovski", were complied with to the 

maximum extent.

1. GENERAL CHARACTERISTICS OF THE CANDIDATE’S 

RESEARCH-Physical, SCIENTIFIC APPLIED AND PEDAGOGICAL 

ACTIVITY



The candidate, chief assistant lieutenant colonel Petar Angelov Stoilov, was born 

on 19.08.1977 in the town of Popovo. During the period 1996-2001 he studied 

and graduated with a master's degree in the specialty "Ground Artillery and 

PTUR" and "Computing Technologies" at Military Academy "Panayot Volov" - 

the city of Shumen. In the period 2014-2015, he completed a master's degree in 

the specialty “Organization and management of military formations” at the 

operational level, specialization "Army" at the Military Academy "G. S. 

Rakovski", Sofia. During the period 2016-2018 he was a doctoral student and 

obtained the PhD level, regular form of education, defended a dissertation on the 

topic "Development and improvement of the administrative-legal system for 

defense management", volume of 201 pages, in Professional field 9.1. "National 

security", doctoral program "Organization and management outside the sphere of 

material production (Security and defense management)" at the Military Academy 

"G. S. Rakovski", Sofia.

From 01.02.2019, he was appointed to the position of Assistant at the "KIS" 

Department in the "Command and Staff' Faculty, Military Academy "G. S. 

Rakovski.

Since 01.07.2019, he has held the position of Chief Assistant in the "MSD" 

Department of the "National Security and Defense" Faculty, MA "G. S. 

Rakovski".

From 20.01.2022, he was appointed to the position of Chief Assistant in the "P 

and L" Department of the "National Security and Defense" Faculty, MA "G. S. 

Rakovski".

From 01.07.2022, he holds the position of Chief Assistant in the "MSO" 

Department of the "National Security and Defense" Faculty, MA "G. S. 

Rakovski".

The candidate's scientific activity from 2016 to the present is in the field of 

national security. Most of the research is in the field of defense administrative



management. There is a combination of the qualities of a teacher in the primary 

units in BA "G. S. Rakovski" and researcher.

In the period from 2001-2016, he held various command officer positions in the 

Bulgarian Army. The level of the applicant's special training has been recognized 

and proven by his appointment to the position of "assistant" 2019 and "principal 

assistant" from 2020 to date.

In general, the teaching, scientific and expert activities of the candidate are aimed 

at increasing the effectiveness of academic training for the needs of the armed 

forces and the national security of the Republic of Bulgaria in a national and 

coalition format.

2. OPINION REGARDING THE PRESENCE OR ABSENCE OF 

PLAGIARISM

In the works of the participant in the competition, I have not found any 

presentation of works that are wholly or partially borrowed from others, or use of 

scientific results published by other authors, without reference or correct citation. 

I am not aware of any claims made against him by other authors for improper use 

of their works, or of any reports of anonymous or non-anonymous plagiarism 

regarding the applicant's publications. I do not have any joint publications with 

the candidate.

3. EVALUATION OF THE CANDIDATE’S PEDAGOGICAL TRAINING 

AND ACTIVITY

The teaching activity of the candidate is long-standing and is certified by 

documents on the competition, which show that in the period from 2018 to 2023 

he was a military teacher at the VA "G. S. Rakovski" where he held the academic 

positions of "assistant" and "chief assistant". It is necessary that this four-year 

teaching experience of the candidate, in professional teaching in higher military 

education, be enriched in the future.



The candidate has led the training of many officers and civilian students in eight 

academic disciplines mainly in the field of management, public administration, 

anti-corruption and the normative basis of defense and the Armed Forces.

During the academic year 2022-2023, the applicant's academic employment meets 

the requirements of the MA "G.S. Rakovski". The legally required academic 

employment for the position of "associate professor", which is included in the 

curricula, is provided.

The candidate's teaching activity shows that he has good pedagogical training and 

experience as a lecturer, leader of exercises, seminars, etc. forms of training of 

military personnel and civilian students.

With his overall teaching activity so far, the candidate has proven that he fully 

meets the requirement to fulfill the minimum quantitative indicators for 

occupying the academic position of "associate professor" in the MA "G. S. 

Rakovski", which is also evident from the presented report on the minimum state 

and MA "G. S. Rakovski" requirements.

4. MAIN SCIENTIFIC RESULTS AND CONTRIBUTIONS

The main scientific results obtained by the candidate can be summarized and 

generally characterized as the development and addition of knowledge in a known 

scientific field with new theoretical developments, methods, models and 

approaches, field of higher education 9. "Security and Defense", professional 

direction 9.1. "National security", scientific specialty "Organization and 

management outside the sphere of material production (Security and defense 

management)" and completely match the requirements of the announced 

competition.

The total number o f scientific publications submitted for review is 15, of which 2 

are in English. By their nature, they are: monograph -  1; a book based on a 

defended dissertation work - 1; articles in specialized periodicals and reports at



scientific conferences - 13.

I accept and confirm the presence of the contributions in the candidate's works as 

they are detailed in the reference submitted by him. Briefly, these contributions 

can be summarized and characterized in the following main areas:

1. Security and defense management (including administrative management -  one 

monograph, five reports and four articles) -  publications numbered 3.1., 7.1., 7.2., 

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

The research is focused on strategic and operational management in the field of 

security and defense.

The important issues related to the transformation of the armed forces and the 

management of change in defense management are analyzed.

The activity of private military and security companies was investigated, and a 

review of the international legal and national regulations regulating this activity 

was carried out. It has been analyzed under what conditions they can threaten the 

security of the state.

Contemporary realities and security challenges on a domestic, regional and global 

scale and the resulting requirements for building the necessary capabilities, which 

impose new views and approaches to the problems of the Armed Forces' training, 

have been studied.

The role of lines of communication and their protection in modern operations as 

an element of defense management is assessed.

The concept of Lawfare in the context of "Hybrid War" as a risk to the security of 

the state is defined and examined.

Further developed and enriched the theory of administrative management and its 

application in public organizations, in particular in management organizations in 

the defense sector.



2. Public administration of defense (one book based on a defended dissertation 

and two reports) - publications under numbers 5.1., 7.3. and 7.6.

A retrospective analysis of the military institution in Bulgaria and the new 

challenges facing the security sector was carried out. Expedient basic changes in 

the organizational structure, functions and regulations are proposed, with the aim 

of increasing the efficiency of management in the interest of national security.

The role of military administrative jurisprudence in the system of administrative 

justice is studied, the main characteristics of its subject and method are defined, 

and the specifics of the special part of administrative law concerning military 

administrative justice are brought out.

Through the prism of the systemic approach, the modern administrative-legal 

system for defense management has been studied and analyzed, guidelines for 

improving the administrative-legal system for defense management have been 

systematized, and a theoretical model for its improvement has been proposed.

Good practices on a global and national scale have been synthesized to be 

implemented in the administrative and legal system for defense management in 

our country.

3. Combating corruption (one report and one article) - publications under number 

7.10. and 7.11.

The relationship between national security and corruption is investigated. 

Corruption has been proven to be one of the most acute threats to national security 

in modern times.

I accept the candidate's specific scientific contributions, in the above-mentioned 

scientific fields, which are presented in detail in the "Reference for Original 

Scientific Contributions", presented by Lt. Col. Ch. Assistant Professor Petar 

Angelov Stoilov, Ph.D.

5. ASSESSMENT OF THE SIGNIFICANCE OF CONTRIBUTIONS TO



SCIENCE AND PRACTICE

The significance of the contributions made by Lt. Col. Ch. Assistant Professor 

Petar Angelov Stoilov in his works, is determined by their scientific and practical- 

applied character in the specified fields of knowledge. The research carried out 

by the candidate and the results obtained create the necessary conditions for 

implementation in the state policy for the construction of the armed forces and the 

defense of new approaches, enable the introduction into practice of new elements 

in the training of military and civilian specialists for the defense and security 

needs of the Republic of Bulgaria. By their nature, they are a good base for 

training military and civilian personnel in this field.

6. CRITICAL NOTES OF THE PRESENTED PAPERS

Some recommendations and critical comments can be made to the works 

presented by the candidate in the competition, such as to the wording of some 

problems, the completeness of some of the analyses, the precision in the 

vocabulary when formulating individual results. These recommendations and 

notes do not affect the essence, significance, relevance and importance of the 

contributions received by the applicant and in no way hinder their applicability in 

practice. Due to the minor, routine and technical nature of the recommendations 

and comments made, they are not relevant to the author's achievements and are 

therefore not discussed in this opinion.

Regarding the precision in the use of terminology in scientific publications, I have 

the following question: In many places in the publications, the concept of "the 

national security o f the state" is used. What is the content of this concept and what 

definition would you give for the same?

I recommend that the candidate, in his future research, connect even more closely 

the problems he investigates with the general theory of security.

7. CONCLUSION



The candidate fully meets the conditions for occupying the competitive academic 

position "associate professor", defined in PPZRASRB and "Regulations for the 

development of the academic staff at the Military Academy "G. S. Rakovski".

8. EVALUATION OF THE CANDIDATE

My introduction to the teaching, scientific and expert activities of Lt. Col. Ch. 

Petar Angelov Stoilov, assistant professor, gives reason to evaluate his qualities 

as follows:

• Possesses the necessary abilities to competently plan, organize and conduct 

training at the MA "G. S. Rakovski" and the research work within the framework 

of his qualification and expertise.

The applicant's original publications and developments on the subject of the 

announced competition complement and further develop knowledge in the field 

of defense policy and defense planning in the context of national security policy, 

characterizing him as a well-prepared researcher who has creative potential.

• His publications ensure the necessary publicity of the obtained results and enable 

the scientific community to become familiar with them and evaluate the 

contributions received in them.

The scientific and applied contributions of the scientific results obtained by the 

candidate turns them into useful materials for all those who are concerned and 

engaged with the problems of the Armed Forces and the national security of the 

Republic of Bulgaria.

The candidate fulfills the conditions for occupying the competitive academic 

position " associate professor", defined in art. 53 of the PPZRASRB and the 

references under Art. 54, para. 1. In accordance with Art. 57 of the PPZRASRB, 

taking into account the overall teaching, expert and research activities of the 

candidate, I give a general positive evaluation and I vote positively for the 

occupation of the academic position of "associate professor" for a military



serviceman, according to the competition announced in Order No. SI29-RD03- 

280/03.11.2022 of the Commandant of the MA "Mr. S. Rakovski", in the field of 

higher education 9. Security and defense, professional direction 9.1. National 

Security in the Department o f "Security and Defense Management" at the Faculty 

of "National Security and Defense", and published in no. 79/04.10.2022 of the 

"State Gazette", by the candidate lieutenant colonel Petar Angelov Stoilov, Ph.D.

Date: 11 January 2023 Reviewer: (signature)


