ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

СТАНОВИЩЕ
от Митко Русев Стойков, доктор на науките,
професор във Военна академия „Георги Стойков Раковски”,
София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 82,
сл. телефон: 029226598, сл. имейл: mitkostoykov@mоd.bg
на научните трудове, представени по конкурса за заемане на академична
длъжност „доцент” за щатно осигурената академична длъжност за
военнослужещ в научна секция „Стратегически и социални изследвания” в
институт „Перспективни изследвания за отбраната” на Военна академия
„Г. С. Раковски” по научна специалност „Организация и управление извън
сферата

на

материалното

производство”

(отрасъл

„Управление

сигурността и отбраната”),
на основание заповед на министъра на отбраната № ОХ- 828/13.11.2014 г.
на кандидата:
полковник Максим Любенов Карев, доктор,
началник на отдел „Операционен анализ”
в дирекция „Стратегическо планиране”, Министерство на отбраната
София 2015 г.

на

1.

Обща характеристика на научноизследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата:
Всички представени за участие в конкурса трудове (монографии – 2,
методика - 1, доклади – 15, статии – 4) могат да бъдат отнесени към научната
област „Организация и управление извън сферата на материалното
производство”, като част от публикациите могат да бъдат оценени като
изследвания в областта Управление на риска, а останалите – в Инженеринг на
структурирането, функционалността и управлението на стратегическите
елементи на системите за командване и контрол.
Публикациите са в специализирани военни и научни издания в
страната, една – в чужбина. Независимо, че са предназначени за поднасяне на
специализирани научно и експертно знание и информация, те позволяват на
кандидата да демонстрира задълбочен и същевременно достъпен и за
администрацията академичен стил. Тематично обобщени, публикациите
могат да бъдат разпределени както следва1:
1.1.

Организационен дизайн и инженеринг на стратегическото

управление на системата за отбрана: Система за управление на риска във
военната организация: Монография и № 24, 25, 26, 27, 28, 35, 43, 45;
Архитектурен подход към инженеринга, структурирането и управлението на
системата за отбрана: 19, 30, 44; Система за командване и контрол на ВС: 22;
1.2.

Изграждане на способности и използване на въоръжените

сили: Изграждане на способности и развитие на ВС: 24; Изследване на
средата за сигурност: 35; Изграждане и оперативна съвместимост на ВС: 45;
Стабилизиращи операции – 20 и 21;
1.3.

Образование, обучение и подготовка в системата за отбрана:

Система за образование и квалификация: 23, 29, 31;
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Списък на научните трудове на полковник Максим Любенов Карев
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Основното предимство в научната дейност на кандидата се формира от
усвояване на възможностите за съвместяване на изследователски подходи с
личното административно ръководство и участие в разработването на
документи и пособия за изграждане и управление на системата за отбрана.
Предвид демонстрираното умение за балансиране между изследването,
популяризирането и внедряването в практиката на резултатите от научната
дейност би могло да се твърди, че кандидатът успешно съчетава качествата
изследовател, популяризатор, педагог и административен ръководител.
2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата
Кандидатът притежава достатъчно педагогически опит, след като в от
1990 до 2006 година е заемал съответно академичните длъжности:
преподавател (1990 - 1992 г.), асистент (1992 - 1993 г.), старши асистент (1773
- 1997 г.), главен асистент (1997 – 2006 г.), а от 2002 до 206 е бил докторант
на самостоятелна подготовка в НВУ „В. Левски”, Велико Търново. В
указаните периоди по-голямата част от служебните му задължения е свързана
с непосредствена педагогическа дейност - лектор, ръководител, оценяващ
знанията и уменията на обучаващи се. Педагогическият опит му помага за позадълбочено изследване проблемите на обучението и подготовката, формира
и добри умения за ръководство на самостоятелна работа.
Съществено свидетелство за добрата педагогическа квалификация на
кандидата е насочеността на основните научни трудове – монографии и
методика към практическо използване като в учебните дисциплини свързани
с управлението на отбраната и сигурността, така и в специализирани,
оперативни и стратегически курсовете за усъвършенстване на подготовката
на обучаеми в академията.
3.

Основни научни резултати и приноси

Публикациите на кандидата могат да бъдат характеризирани като
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резултати от участие в конкретни изследвания с практическо приложение в
повишаване на експертизата и функционалността на администрацията на
Министерството на отбраната, в системата за военно образование, обучение и
подготовка. Основните резултати и приносите биха могли да се структурират
в няколко основни направления:
3.1.

Обогатяване на съществуващо знание

С монографията „Система за управление на риска във военната
организация“ са изследвани основни въпроси на намаляване на риска чрез
систематизиране на неговото управление в сложни йерархични организации и
възможността за повишаване на ефективността на организациите при
реализацията на техните основни цели. Основното предназначение на
изследването е обогатяване на знанието на ръководителите и експертите при
управлението на подобен тип организации. Към същото основно направление
могат да бъдат отнесени резултатите от представени на различни форуми
доклади2:

„Архитектурен

подход

за

организационно

моделиране

в

Министерството на отбраната“, „Методи за изследване и анализ на риска в
системата за сигурност и отбрана“, „Изграждане на система за управление на
риска в Министерството на отбраната като отговор на съвременните
заплахи“, „Адаптивно управление на риска за реагиране на съвременните
заплахи“, „Архитектурният подход като средство за управление на знанието в
организацията“, „Операционният анализ – фактор за развитието на научните
изследвания

в

областта

на

сигурността

и

отбраната“,

„Ролята

на

операционния анализ в мениджмънта на сигурността и отбраната“,
„Управление на риска в променяща се среда за сигурност“ и други доклади и
статии за управление на риска, планирането, изграждането и използването на
отбранителни способности в съвременни операции, както и за развитието на
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системата за управление на социалния капитал в отбраната и сигурността.
3.2.

Участие в създаването на нови методологии

Постигнатите резултати при участието в обогатяване на знанието за
управлението на риска в основните дейности на сложни системи от системи
намират естествено продължение в създаването на методика „Модел за
управление на риска при планиране на отбраната и въоръжените сили“. В
пособието са дефинирани основните елементи на модел за управление на
риска, използваните методи, тактики, техники процедури за неговото
прилагане в процеса на планиране в отбраната. Методиката е предназначена
за обогатяване практиката на използването на операционния анализ като
базова експертиза за оценка и повишаване ефективността на осигуряването и
подпомагането на вземане на стратегически управленски решения при
планирането, изграждането и използването на отбранителни способности. В
част от останалите публикации са разгледани отделни значими аспекти на
прилагането на методиката за управление на риска и прилагането на
архитектурния подход в инженеринга и управлението на сложни системи от
системи.
3.3.

Прилагане на научни постижения в практиката

В резултат от положените усилия от кандидата за обогатяването на
съществуващо знание и създаването на нови методологии, насочеността на
отчетеното в предходните основни направления към непосредствено
усъвършенстване на управлението би могло да се приеме и като принос за
внедряване в управленската практика на Министерството на отбраната, а така
също и с отчет на административната потребност от усъвършенстване на
експертизата

–

принос

за

практическо

обогатяване

тематиката

специализираните курсове и програмите за обучение във Военна академия.
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на

4.

Оценка значимостта на приносите за науката и практиката

Независимо, че по-голямата част от приносите на автора са постигнати
в съавторство, уменията за прилагане на аналитични методи и техники, за
използване на математическо моделиране и извличане на ново знание за
осигуряване

вземането

на

стратегически

решения,

планирането

и

управлението на изграждането и използването на отбранителни способности
във въоръжените сили, са достатъчно показателни за добро познаване и умело
практическо прилагане на научен подход в цялостната дейност на кандидата.
5.

Критични бележки за представените трудове

Прегледът

на

авторството

на

представените

научни

трудове

(множеството изследвания са проведени като колективни и резултатите от тях
са публикувани в съавторство, което би могло да се разглежда като
ограничение в прилагането на собствени научен подход и лично отношение
към изследваните проблеми) е показателен за потребността от по-висока
степен на научна и изследователска самостоятелност. Тя би могла да се
прояви по-пълно при една задълбочена оценка и обобщение на резултатите от
практическото прилагане на методиката за управление на риска и
архитектурния подход в управлението на Министерството на отбраната.
При планиране на изследванията и представянето на резултатите от
прилагането на архитектурния подход в МО следва да се отчита, че те са само
една част от актуалните мултидисциплинарни научни области от теорията и
практиката на инженеринга на сложни системи от системи и управлението на
промяната или трансформацията в тях. Пренасянето на едно по-високо ниво
на стратегическо изследване на отбраната и сигурността би могло да се
разглежда като стъпка в правилна посока както при формирането на видима
научна самостоятелност, така и като бъдещ принос за повишаване нивото на
научната експертиза в секцията „Стратегически и социални изследвания“,
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Института за перспективни изследвания на отбраната и Военната академия.
9.

Заключение

Представената научна продукция от кандидата полковник доктор
Максим Любенов Карев съответства на изискванията на Закона за развитие на
академичния състав, Правилника за неговото прилагане, както и Правилника
за развитие на академичния състав във Военна академия „Г. С. Раковски” за
заемане на академичната длъжност „доцент“.
10.

Оценка на кандидата

Общата оценка за представените научни трудове на подполковник
доктор Максим Любенов Карев, началник на отдел „Операционен анализ” в
дирекция „Стратегическо планиране”, Министерство на отбраната, участник
в конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” за щатно
осигурената академична длъжност за военнослужещ в научна секция
„Стратегически и социални изследвания” в институт „Перспективни
изследвания за отбраната” на Военна академия „Г. С. Раковски” по научна
специалност „Организация и управление извън сферата на материалното
производство” (отрасъл „Управление на сигурността и отбраната”) е
„положителна“.
Предлагам на уважаемото жури полковник доктор Максим Любенов
Карев да бъде избран за заемане на академичната длъжност „доцент“.

Член на журито: професор д.н. _________ ___(Митко Стойков)

09.03.2015 г.
гр. София
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