
 

ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ 

„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ 

 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 

 

от професор д.н. Димитър Илиев Недялков,  

професор в катедра „ВВС и ПВО“, факултет „Командно-щабен“,  

Военна академия „Георги Стойков Раковски“, 
 

Област на висшето образование:   „Сигурност и отбрана“; 

Професионално направление:        „Военно дело“;  

Научна специалност „Организация и управление на Въоръжените сили“. 

 

 

на научните трудове, представени по конкурс за заемане на академична 

длъжност „доцент“ за цивилен служител в област на висше образование 9. 

„Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.2. „Военно дело“, научна 

специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, за нуждите на 

катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“ на факултет 

“Авиационен” на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност 436 часа 

приведени към упражнения по дисциплините: „Щабни процедури и работа на 

щабовете“, „Организация и използване на военни формирования. Бойни 

технически средства и системи“, „Методика на тактическата подготовка на 

авиационните подразделения“, „Бойно използване“, „Тактика на родовете 

войски от ВВС“, „Тактика на авиацията“, „Бюджетиране и управление на 

разходите“, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител с код по 

длъжностно ниво Е2А-8А, код по НКПД 2310 7004, съгласно заповед на 

Началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ № РД - 03-611 от 09.09.2020 г. 

на кандидата: 

Иван Костадинов Вълков, ОНС „доктор“, научно звание „доцент“ (ВАК),  

заемал е академичната длъжност доцент във Военна академия „Г.С. Раковски“ , 

понастоящем не заема академична длъжност 
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Конкурсът е обявен със заповед на заповед на Началника на ВВВУ 

„Георги Бенковски“ № РД - 03-611 от 09.09.2020 г. и обнародван в Държавен 

вестник брой 86 от 06.10.2020 г. на стр. 98, т.37. 

Единствен кандидат за участие в конкурса е полковник о.з. д-р инж. Иван 

Костадинов Вълков. 

 

 

 

1. Кои трудове от представените от кандидата се приемат за оценка 

от рецензента. 

Д-р Иван Вълков предлага на вниманието на журито 52 броя научни 

трудове за участие в конкурса. За рецензиране от научното жури е предоставил 

от общото количество материали 20 единици, от които монографичен труд 1 

брой и 19 доклади, с които е участвал в работата на проведени научни 

конференции в страната. В 16 от тях той се представя като единствен автор, а в 

други 3 участва в съавторство. По отношение на последните се предполага, че 

полагащите се точки според възприетите критерии се разпределят по равно 

между двамата автори, поради липсата на разделителен протокол. 

Монографичният труд е самостоятелно творение на кандидата, с което броят на 

индивидуалните нараства на 17. Предоставените за рецензиране материали 

(самостоятелни и колективни) се приемат в пълен обем за научна преценка без 

изключение. 

 

2. Обща оценка на кандидата и предоставените материали. 

От 1995 г. до 2000 г. е асистент в катедра „Инженерни войски“ на Военна 

академия „Георги Стойков Раковски. В Академията е заемал и длъжностите 

началник на сектор „Планиране на учебния процес“, главен експерт в Секция 

„Отбранителни стратегии, доктрини и анализи“, главен асистент в катедра 

„Щабна служба в многонационални съвместни операции“, той и началник на 

„Център за компютърно подпомагани учения и симулации“, главен асистент в 

катедра „Мениджмънт на отбраната и Въоръжените сили“ и от 2006 г. главен 

асистент в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“. През 2009 г. 

получава съгласно процедурата на ВАК научното звание „доцент“ и заема 

академичната длъжност „доцент“ в същата катедра от 2010 до 2019 г. През 

2011-2012 г. е изпълнявал длъжността началник на катедрата. От 2015 до 2019 

г. полковник доцент д-р Иван Вълков е заместник-декан на факултет 

„Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Георги Стойков 

Раковски“, от каквато длъжност и преминава в запаса. Посоченото оказва, че 

научните изследвания на кандидата се съчетават с педагогически и 

организационен опит.  

Д-р Иван Вълков насочва научните си интереси са ориентирани в област 

на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 
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9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на 

въоръжените сили“. 

 

3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата.  

Преподавателска дейност на Иван Вълков се развива в продължение на 

над двадесет години, като не е прекъсвала и по време на заеманата от него 

длъжност „главен експерт“ в секция „Отбранителни стратегии, доктрини и 

анализи“ на департамент „Оперативна съвместимост“ (2005-2006 г.). В 

посочените по-горе катедри на факултет „Командно-щабен“ департамент 

„Оперативна съвместимост“ и той е преподавал по дисциплините „Бойно 

използване на военновременните формирования”, „Пътно осигуряване”, 

„Методика на тактико-специалната подготовка”, „Щабна служба в 

многонационални съвместни сили” (на български и на английски език), 

„Гражданско-военно сътрудничество” и др. Изнасял е лекции в курсове за 

подготовка на офицери и контингенти за мисиите на Българската армия в 

Операции по поддържане на мира на НАТО и ЕС, за щабни офицери и военни 

наблюдатели за операции и мисии на ООН и за структурите на НАТО, по 

гражданско-военно сътрудничество и др. Назначаван е няколкократно за класен 

ръководител на слушатели, студенти и специализанти, като се е справял много 

добре с изпълнението на функциите на тази длъжност. Участвал е активно в 

изготвянето на документи, организацията и провеждането на международните 

учения „Викинг”-2001, „Спасител” - 2003 и 2004, както и в подготовката на 

документите, организацията и провеждането на международните учения 

„Кооператив детерминейшън” – 1999 г. и 2003 г. в Румъния и във ВА ”Г.С. 

Раковски”- София. 

Участвал е като инструктор в курс за военни наблюдатели (United Nations 

Military Observer Course – UNMOC) Германския учебен център на ООН в 

Хамелбург, ФР Германия и като гост-лектор по международно хуманитарно 

право в курсовете за подготовка на контингенти от БА за SFOR – Босна и 

KFOR (пет контингента) и ISAF – Афганистан (един контингент). Владее 

английски и гръцки език, ползва руски език. 

Като главен асистент в катедра „Мениджмънт на отбраната и 

въоръжените сили“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ (2006-2010 

г.) подполковник Вълков преподава по дисциплините „Мениджмънт на 

отбраната и Въоръжените сили“, „Планиране и програмно управление на 

развитието на сектора за сигурност”, „Планиране на въоръжените сили в НАТО 

и ЕС”, „Военна стандартизация, качество и кодификация” и „Мениджмънт на 

гражданските ресурси за отбрана и сигурност“, „Отбранителна аквизиция”, 

„Административна поддръжка на многонационални операции“ и 

„Усъвършенстване на организационни процеси“. В своята дейност като 

преподавател Иван Вълков следи новостите в развитието на военната наука, 

теорията на мениджмънта, изследването на операциите и поуките от тях, 
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изграждането и оценката на способностите и в други области, като се стреми да 

прилага добрите практики при обучението на слушателите, студентите и 

специализантите. С особен интерес работи в областта на участието на военни 

сили и средства в системата на гражданската сигурност. В тази насока са и част 

от статиите и публикациите на докладите, които е направил на различни научни 

и научнопрактически форуми. Иван Вълков участва активно в 

научноизследователската дейност на катедрата, факултета и Академията. 

Участник и докладчик е на редица научни конференции с международно 

участие, както и в проекти на НАТО по програмата „Наука за мир” (Science for 

Peace). 

Като хабилитирано лице в катедра „Мениджмънт на сигурността и 

отбраната“ полковник Вълков самостоятелно е разработвал и преподавал нови 

курсове, модули и учебни дисциплини, в т.ч. „Административна поддръжка на 

многонационални операции“ (за магистратура във факултет „Командно-

щабен“), „Основи на аквизицията“ (за магистратура „Мениджмънт на 

сигурността и отбраната“) и „Отбранителна аквизиция“ (за магистратура 

„Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“), „Мениджмънт 

на риска“ (във военната организация и аквизиционните проекти), 

„Стандартизация, качество и кодификация“,  „Мениджмънт на гражданските 

ресурси за отбрана и сигурност“, „Управление на проекти“ (в отбраната). 

Разработчик е на методическата част от справочника за магистратура 

„Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ по 

преподаваните от него дисциплини. Разработва учебни пособия за 

дистанционно обучение по преподаваните от него дисциплини и модули, 

симулационните игри „Бестландия“ и „Смартландия“, планиращи документи за 

учения, семинари и други форми на обучение, издава непрекъснато обновяем 

свитък лекции и презентации, които разпространява в електронен формат сред 

обучаемите. 

Във факултет „Национална сигурност и отбрана“ преподава в курсове за 

следдипломна квалификация: 

  „Мениджмънт на отбраната“ – основна роля с разработване на 

програмата и 4 години ръководене на курса с обучаеми от сектора за отбрана и 

сигурност.  

 „Стратегически курс“ – редовно обучение, основно с участие по 

дисциплините на катедрата. 

 „Стратегически курс“ – дистанционно обучение за държавната 

администрация, основно участие по дисциплини на катедрата. 

 „Аналитична поддръжка на трансформацията“ – основно участие. 

  „Управление на личния състав във военни формирования“; 

 „Публична администрация на отбраната“ ; 
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  „Управление на знанията“; 

 „Организационна архитектура“. 

Полковник доцент Вълков е ръководил докторантурите на 5-ма успешно 

защитили докторанти, определян е и за научен консултант на други докторанти. 

Бил е научен ръководител и научен консултант на десетки дипломни и курсови 

работи на офицери и студенти. Разработва „Стратегия за управление на риска 

във ВА „Г.С Раковски“, приета от Академичния съвет и няколко години 

ръководи методически екипа за анализ на риска и ежегодния риск-регистър на 

организацията. Автор е на две монографии в областта на планиране на 

отбраната и мениджмънт на ресурсите за развитие на отбранителните 

способности на въоръжените сили. 

Предоставеният монографичен труд и останалите материали отговарят на 

изискванията, които се поставят пред научните разработки и въведените 

нормативни критерии. Достигнатият брой точки по групите показатели 

възлизат на 273,33, което позволява да бъде допуснат до преценка на 

предоставената научна продукция от научното жури. 

   

4. Общ анализ на публикациите и научно-изследователската работа 

на кандидата.  

Научните интереси и търсения на Иван Вълков, реализирани в научните 

му трудове могат да бъдат обобщени в няколко мултидисциплинарни 

направления, както следва: 

 Организация и използване на военни формирования в 

многонационални операции и операции в интерес на националната 

сигурност в мирно време – използване на военни сили и средства в 

отговор на бедствия и за хуманитарна помощ, взаимодействие с 

други сили с военен статут и силови структури от сектора за 

сигурност с по-широк аспект на способности за неутрализиране на 

заплахи – инциденти, бедствия и терористични атаки. 

 Административна поддръжка на многонационални операции – 

подготовка и развръщане, поддръжка на мисията, придвижване и 

ротации в условията на  многонационална и съюзна 

военнополитическа и оперативна среда и извън националната 

територия. 

 Отбранително планиране – Планиране, базирано на способности, 

програмиране и бюджетиране на изграждането и развитието на 

отбранителните способности на Въоръжените сили на Република 

България, адекватни на предизвикателствата на бъдещата среда за 

сигурност в рамките на ограничените национални ресурси. 
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 Отбранителна аквизиция и управление на аквизиционни проекти и 

управление на портфолио от програми и проекти в отбраната и 

сигурността. 

 Теория на организацията, организационна архитектура и 

мениджмънт на риска в организацията и при управлението на 

инвестиционните проекти в отбраната. 

В тези области са и представените от кандидата трудове за рецензиране, 

чиито резултати и приноси за обект и на анализ и оценка по-нататък в 

настоящата рецензия. За всеки от тях авторът е представил анотация и 

авторска справка за научните и приложните резултати от изследванията в 

тях. 

 Представените за участие в конкурса научни трудове на д-р инж. Иван 

Костадинов Вълков съдържат значими научни и научноприложни приноси, 

които могат да се отнесат към обогатяване и доразвиване на науката в 

професионално направление 9.2 „Военно дело“. Обектите на професионален 

интерес и многогодишните научни търсения на Вълков са определени актуални 

и значими аспекти от сложната система на Въоръжените сили, които са 

изследвани комплексно и мултидисциплинарно с техните системни елементи и 

способности, като са представени в развитие и с определени закономерности в 

теоретична обособеност и в практически научноприложни резултати. 

Развитието на Въоръжените сили се разглежда както от перспективата на 

специфичното им военно предназначение, така и като специфични 

характеристики на една сложна организация със своите административна 

йерархия и командна структура, организационна култура, концепции, доктрини 

и оперативни процедури.  

1. НАУЧНИ ПРИНОСИ: 

1.1. Систематизирано е участието на формирования от въоръжените сили  

по определени мисии за принос към националната сигурност в мирно 

време, за справяне с бедствия и хуманитарна помощ в единния 

комплекс на интегралните междуведомствени усилия, обединени в 

един български вариант на система за управление при бедствия и 

инциденти, което представлява нов синтез на съществуващите 

национални водещите чуждестранни възгледи. [трудове №№ 7.25; 

7.30; 7.31; 7.46]. 

1.2. Разгледани са и са систематизирани по фокусиран и достъпен начин 

теоретичните алтернативни подходи за планиране на отбраната, 

обвързващи стратегическите цели със стратегията и средствата за 

тяхното постигане по класическия модел за постигане на национални 

цели с използването на способностите военния компонент на 

отбраната по Модела на Бартлет (Henry Bartlett G., Paul Holman, 
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Timothy E. Somes, 2004). Разкрити са теоретичните основи и 

критериите за приложимост на инструментариума, познат като 

планиране, базирано на способности в среда на неопределеност и 

ресурсни ограничения по теорията на Пол Дейвис  (Paul K. Davis, 

2002). [трудове №№ 3.2 – монография; 7.32; 7.36; 7.39; 7.45]. 

1.3. Националният опит е анализиран по признаците интеграция на цели 

и политики, интегрирано планиране и изпълнение и приоритизация 

на целите, балансирана от критериите за постижимост и реализма в 

съпоставянето на амбиции и разполагаеми ресурси. [трудове №№ 3.2 

– монография; 7.36; 7.39]. 

1.4. Разкрита е средата на планирането и значението на минимизирането 

на риска като основен критерий за постигането на ефективност на 

комплекта от планирани бъдещи необходими оперативни 

способности, адекватни на предизвикателствата и заплахите в 

бъдещата среда за сигурност. [трудове №№ 3.2 – монография; 7.36; 

7.37; 7.38; 7.39; 7.45; 7.46]. 

1.5. Предложено е разделянето на планирането и изпълнението на 

съответните фази, даващи възможност за структуриран 

функционален анализ на съществуващите и необходимите бъдещи 

способности, определяне на областите от способности, дефицитите, 

излишъците на способности и алтернативни решения с ясно 

открояване на необходимите аналитични данни и планиращи 

документи. [трудове №№ 3.2 – монография; 7.32; 7.36; 7.37; 7.39]. 

1.6. Представена е систематизирана дефиниция на административната 

поддръжка на многонационалните операции като обособена щабна 

дейност, свързана основно с подбора, подготовката и управлението 

на личния състав и ротациите на контингентите, която в 

националните концепции е разпределена между няколко щабни 

секции - личен състав, логистика, офис на командира и 

взаимодействието им с националните органи със специфични 

стандартни оперативни процедури. [трудове №№ 7.34; 7.35; 7.45]. 

1.7. Развити са възгледите за ролята, значението и приоритетното 

развитие на експедиционните оперативни способности на 

въоръжените сили с достатъчен ротационен капацитет, които са в 

основата на изпълнението на първия приоритет от целите на силите 

за осигуряване на активното им участие в операциите на НАТО и 

тези на ЕС под егидата на ООН. [трудове №№ 3.2 – монография; 

7.32; 7.34; 7.39]. 

2. НАУЧНОПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ: 
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2.1. Доразвити и допълнени са концепциите и стандартните оперативни 

процедури за използването на националните военни сили и средства в 

отговор на бедствия за оказване на хуманитарна помощ както на 

територията на страната, така и в многонационални операции под егидата 

на организацията на обединените нации. [трудове №№ 7.25;7.30; 7.31; 7.34; 

7.36]. 

2.2. Експериментирана на методологията за приоритизиране на 

способности с дефицит в академична учебна среда и са извличани 

систематизирани експертни оценки, планиращи продукти и поуки от 

практиката. Доказано е важното практико-приложно значение на 

познаването, изучаването и творческото прилагане на националната 

методология за планиране на отбраната, базирано на способности и 

асоциирания с него инструментариум за приоритизиране, определяне на 

дефицитите и излишъците от способности и контрол на риска, интегриране 

през всички фази и етапи на планирането, както и в системата за 

мениджмънт на отбраната, като цяло. [трудове №№ 3.2 – монография; 7.32; 

7.33; 7.36; 7.37; ]. 

2.3. Анализирано е практическото приложение на програмното управление 

на ресурсите за отбрана, подчинено на принципите интеграция, честно 

прилагане, целенасоченост, прозрачност и отчетност на разходите. 

Синтезирани са препоръки за посрещане на предизвикателствата от 

прилагането на програмния подход с цел неговото непрекъснато 

усъвършенстване и постигането на приемственост с всеки следващ 

програмен период – гаранция за изпълнението на междинните оперативни 

цели и крайните стратегически цели в развитието на въоръжените сили. 

[трудове №№ 3.2 – монография; 7.39; 7.40; 7.44]. 

2.4. Представени са с реални данни актуалните отбранителни политики и 

програми на ориентирания към резултати бюджет за отбрана на 

съвременния етап ( 2019-2020 г.) и в средносрочен период в бъдещето 

(2021-2026 г.), което практически доказва какви конкретни адекватни и 

оперативно съвместими отбранителни способности са необходими и защо 

е необходимо те да се развиват.  Постигнато е познание и убедена 

увереност, че приемствеността в целите и приоритетите на отбранителната 

политика и заделянето на необходимите за тяхното постигане ресурси 

намират практическо приложение при формирането на публичните 

политики и управленските програми на Правителството на Република 

България и Министерството на отбраната в частност. [трудове №№ 3.2 – 

монография; 7.39; 7.40; 7.44]. 
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2.5. Систематизирани са подходи и поуки от практиката по използването 

на иновационни форми на обучение на офицери, студенти, експерти и 

служители от администрацията по хуманитарно право, отбранително 

планиране, отбранителна аквизиция, мениджмънт на проекти и управление 

на риска във военната организация. [трудове №№ 3.2 – монография; 7.30; 

7.31; 7.32; 7.33; 7.36; 7.44]. 

При написването на монографията „Мениджмънт на отбраната. 

Теоретични модели, инструментариум и добри практики“ авторът Иван Вълков 

е мотивиран от осъзнатата необходимост да систематизира, обобщи и доразвие 

посредством аналитичен подход теоретичните основи  на планирането на 

отбраната, базирано на способности, като ги подкрепи с доказателствата на 

актуалния придобит опит и практическите резултати, постигнати с 

провеждането на целенасочена и последователна отбранителна политика, 

материализирана в планирането и изграждането на отбранителните 

способности на Въоръжените сили на Република България.  

В изследването е обхванат периодът след приемането на Стратегическа 

концепция за отбраната и сигурността на държавите-членки на Организацията 

на Северноатлантическия договор (2010 г.) наречена „Активно ангажиране, 

съвременна отбрана“ и последвалите я актуални национални документи 

Актуализирана стратегия за национална сигурност на Република България, 

Национална програма „България в НАТО и в Европейската отбрана 2020“ 

(2014) и Програма за развитие на отбранителните способности на Република 

България 2020, (МО-2015). През 2019-2020 г. съгласно Указанията на 

министъра на отбраната по отбранителната политика (2019-2020) се извърши и 

Преглед на отбраната, което също стана предмет на анализ в монографията, 

предвид новия планов хоризонт и последователното изпълнение на 

приоритетните способности, поети с ангажимента за постигане на Цели на 

силите до 2032 г. 

Целта на монографията е, посредством един фокусиран и структуриран 

аналитичен преглед на определени аспекти на теоретичните модели, 

методиките и процесите, използвани при формирането и интегрирането на 

съвместни и оперативно съвместими отбранителни способности, да се 

подчертаят предимствата на планирането, базирано на способности и 

програмното управление на развитието на въоръжените сили като основни 

подходи за постигането на бъдещото състояние на отбраната в съответствие с 

тенденциите и предизвикателствата в развитието на средата за сигурност. В 

съответствие с поставената цел са и нейните основни задачи, които са ясно 

формулирани и  успешно решени, в рамките на зададените от автора 

ограничения. 
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Монографията „Мениджмънт на отбраната. Теоретични модели, 

инструментариум и добри практики“ с автор Иван Вълков е насочена към 

образователна, научноизследователска и експертна аудитория със специфични 

интереси в областта на отбранителната политика и отбранителното планиране. 

Тя се явява продължение и развитие на тематични области, тези и 

формулировки, изследвани в предишни негови публикации по темата за 

трансформацията на отбранителните способности. Структурата и въвеждащите 

параграфи на всяка от частите на монографията позволяват и самостоятелното 

им отделно прочитане, с оглед на специфични интереси и степен на подготовка 

на експерти, студенти и изследователи, за които тя би представлявала интерес. 

В авторските трудове, вкл. монографията, приносът на Вълков е 

безспорен. В съавторските публикации личи явен стремеж за интегритет на 

усилията в мултидисциплинарните области на изследване, при запазено 

съотношение на пропорционалност в приноса на съавторите, като видимо е 

налице единство с научния изказ и с изследователските подходи, характерни за 

Иван Вълков. 

 

5. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката. 

Посочените приноси в трудовете на кандидата представляват 

систематизация на научни знания и области и творческото им прилагане в  

практиката на развитието на отбранителните способности на Република 

България и използването на Въоръжените сили в национални и 

многонационални операции.  

Обогатени са съществуващи знания и са категорично доказани тезите на 

автора за полезността и адекватността на разгледаните методологии и 

приложените иновативни подходи в обучението и в практиката на 

отбранителното планиране.  

Създадени са нови класификации на области от щабната дейност и 

оперативните процедури в многонационални операции – административната 

поддръжка на операциите, намерила израз в магистърска програма за офицери. 

Създадена е структурирана основа на знанийната база на мениджмънта на 

отбраната, ориентиран към способности и е експериментално доказан 

иновативен инструментариум за планиране, както и за неговото усвояване в 

академичната учебна среда.  

Актуалността на научната проблематика, постигнатите резултати и 

ефектът от цялостната научна и академична дейност на автора се доказват с 

последователният интерес към разработваната от него предметно-методическа 

област, който се материализира в научните изследвания на петимата негови 

докторанти, успешно защитили своите трудове. 

  

6. Критични бележки за представените трудове. 
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На базата на запознаването с предоставената научна продукция от 

кандидата Иван Костадинов Вълков се налага извода, че тя в немалка част 

косвено касае посочените дисциплини за нуждите на катедра „Тактика, 

въоръжение и навигационна подготовка“ на факултет “Авиационен” на ВВВУ 

„Георги Бенковски“. Този факт налага да отправя следните конкретни 

препоръки:  

- Да насочи изследователската си дейност в рамките на неговите 

компетенции и практика в конкретност към дисциплините, свързани с 

авиационното дело. 

- Да обогати бъдещите си публикациите в научни издания, които са част 

от световната база данни, с особено внимание на планирането и мениджмънта 

на компонентни нива от авиационното дело. 

- В бъдещата си работа да създаде екип от преподаватели, студенти и 

курсанти, проявяващи интерес към проблемите на отбранителното планиране, 

програмното управление на ресурсите за отбрана и др., с които да разшири 

възможностите на авиационния мениджмънт в рамките на ВВВУ „Г. 

Бенковски“. 

  

7. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът счита, 

че следва да вземе отношение. 

Данните за академичната преподавателска и административната дейност 

на Иван Вълков са придобити от лична осведоменост, дългогодишно 

академично сътрудничество в органите за академично самоуправление и 

колегията на ВА „Г.С. Раковски“, както и от лични професионални контакти с 

него. Сега, в рамките на този конкурс, имах възможност да се запозная по-

задълбочено и с неговата научноизследователска дейност като с удовлетворени 

считам, че тя отговаря на научните принципи, академичните критерии и 

законовите изисквания. Това ми дава убеденост да твърдя, че  кандидатът Иван 

Вълков може да се включи активно в част от дисциплините, обект на конкурса, 

а по други от тях може да вземе по-ограничено участие, основно в областите на 

логистиката, инженерното осигуряване, жизненият цикъл на съвременните 

отбранителни системи, инфраструктурното развитие, поддръжка и обслужване 

на летищните съоръжения. 

Считам, че представените трудове са самостоятелно дело на кандидата и 

успешно защитават претенциите му за научни резултати и приноси. 

  

8. Заключение. 

Предоставената от кандидата в конкурса д-р Иван Костадинов Вълков 

документация и научна продукция отговарят на изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България, Правилника за 

прилагане Закона за развитие на академичния състав в Република България и 

регламентираните в тях минимални национални изисквания за заемане на 

академична длъжност „доцент“ в област на висше образование 9. „Сигурност 
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и отбрана“, професионално направление 9.2. „Военно дело“, научна 

специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, за нуждите 

на катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“ на факултет 

“Авиационен” на ВВВУ „Георги Бенковски“. 

 

9. Оценка на кандидатите. 

Предлагам на уважаемото Научно жури по конкурса да класира 

кандидата, д-р Иван Костадинов Вълков и да предложи на факултетния съвет 

на факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, да бъде избран и да 

заеме академичната длъжност „доцент“ в област на висшето образование 9. 

„Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. „Военно дело“, по 

научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили” в 

катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“. 

 

12. 01. 2021 г.   ПРОФ. Д.Н.                      ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ 

 

AIR FORCE ACADEMY  

"GEORGI BENKOVSKI" 

 

REVIEW 

 

by Professor Dr. Dimitar Iliev Nedyalkov, 

Professor at the Air Force and Air Defense Department, Command and Staff Faculty, 

Georgi Stoykov Rakovski Military Academy, 

Area of higher education: "Security and Defense"; 

Professional field: "Military Affairs"; 

Scientific specialty "Organization and Management of the Armed Forces" 

 

of the scientific papers submitted in a competition for the academic position of 

"Associate Professor" for a civil servant in the field of higher education 9. "Security 

and Defense", professional field 9.2. "Military Affairs", scientific specialty 

"Organization and Management of the Armed Forces", for the needs of the 

Department of Tactics, Armament and Navigation Training of the Faculty of 

Aviation of the Georgi Benkovski Air Force Academy, with a study load of 436 

hours : "Staff procedures and work of headquarters", "Organization and use of 
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military formations. Combat technical means and systems","Methodology of tactical 

training of aviation units","Combat use","Tactics of the Air Force","Aviation tactic", 

"Budgeting and cost management", for one full-time position for a civil servant with 

code by official level E2A-8A, code under NCAP 2310 7004, according to an order 

of the Head of VVVU "Georgi Benkovski" № RD - 03-611 from 09.09.2020 

 

of the candidate: 

Ivan Kostadinov Valkov, ONS "Doctor", scientific title "Associate Professor", 

he held the academic position of associate professor at the Military Academy "G.S. 

Rakovski ”does not currently hold an academic position 

 

The competition was announced by an order of the Head of VVVU "Georgi 

Benkovski" № RD - 03-611 from 09.09.2020 and published in the State Gazette 

number 86 from 06.10.2020 on page 98, item 37. 

The only candidate for participation in the competition is Colonel O.Z. Dr. Eng. Ivan 

Kostadinov Valkov. 

1. Which of the works submitted by the candidate are accepted for 

evaluation by the reviewer. 

Dr. Ivan Valkov offers to the attention of the jury 52 scientific papers for 

participation in the competition. For review by the scientific jury he provided 20 units 

of the total amount of materials, of which 1 monograph and 19 reports, with which he 

participated in the work of scientific conferences in the country. In 16 of them he 

presents himself as the sole author, and in another 3 he participates in co-authorship. 

With regard to the latter, it is assumed that the points due according to the accepted 

criteria are distributed equally between the two authors, due to the lack of a 

separation protocol. The monographic work is an independent work of the candidate, 

with which the number of individual works increases to 17. The materials submitted 

for review (individual and collective) are accepted in full for scientific assessment 

without exception. 

 

2. General assessment of the applicant and the submitted materials. 

From 1995 to 2000 he was an assistant in the Department of Engineering 

Troops at the Military Academy "Georgi Stoykov Rakovski. In the Academy he also 

held the positions of Head of the Sector Planning Sector, Chief Expert in the Defense 

Strategies, Doctrines and Analyzes Section, Chief Assistant in the Staff Department 

in Multinational Joint Operations Department, and Head of the Computer Center. 

Assisted Exercises and Simulations ”, Senior Assistant in the Department of Defense 

and Armed Forces Management and since 2006 Chief Assistant in the Department of 

Security and Defense Management. In 2009 he received the scientific title of 

"Associate Professor" according to the procedure of the Higher Attestation 

Commission and held the academic position of "Associate Professor" in the same 

department from 2010 to 2019. In 2011-2012 he held the position of Head of the 

Department. From 2015 to 2019, Colonel Associate Professor Dr. Ivan Valkov was 

Deputy Dean of the Faculty of National Security and Defense of the Military 
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Academy "Georgi Stoykov Rakovski", from which position he moved to the reserve. 

This shows that the candidate's research is combined with pedagogical and 

organizational experience. 

Dr. Ivan Valkov directs his research interests are oriented in the field of higher 

education 9. Security and defense, professional field 9.2. Military affairs, scientific 

specialty "Organization and management of the armed forces". 

 

3. Assessment of the pedagogical preparation and activity of the candidate. 

Ivan Valkov's teaching activity has been developing for over twenty years, and 

has not been interrupted during his position as "Chief Expert" in the "Defense 

Strategies, Doctrines and Analyzes" section of the Interoperability Department (2005-

2006). d.). In the above-mentioned departments of the Faculty of Command and 

Staff, Department of Interoperability, he also taught in the disciplines "Combat use of 

wartime formations", "Road insurance", "Methodology of tactical special training", 

"Staff service in Multinational Joint Forces ”(in Bulgarian and English),“ Civil-

Military Cooperation ”, etc. 

He has lectured in training courses for officers and contingents for the 

Bulgarian Army missions in NATO and EU peacekeeping operations, for staff 

officers and military observers for UN operations and missions and for NATO 

structures, for civil-military cooperation. and others. He has been appointed several 

times as a class teacher of students, trainees, and has done very well in the 

performance of the functions of this position. He actively participated in the 

preparation of documents, organization and conduct of the international exercises 

"Viking" -2001, "Savior" - 2003 and 2004, as well as in the preparation of 

documents, organization and conduct of the international exercises "Cooperative 

Determination" - 1999 and 2003 in Romania and in BA “GS Rakovski ”- Sofia. 

He has participated as an instructor in the United Nations Military Observer 

Course (UNMOC) at the UN Training Center in Hamelburg, Germany and as a guest 

lecturer in international humanitarian law in the training courses for BA contingents 

for SFOR - Bosnia and Herzegovina. KFOR (five contingents) and ISAF - 

Afghanistan (one contingent). He speaks English and Greek, uses Russian. 

As a senior assistant in the Department of Defense and Armed Forces 

Management at the Faculty of National Security and Defense (2006-2010), 

Lieutenant Colonel Valkov teaches in the disciplines of Defense and Armed Forces 

Management, Planning and Program Management of Development "Security Sector", 

"NATO and EU Armed Forces Planning", "Military Standardization, Quality and 

Codification" and "Management of Civilian Resources for Defense and Security", 

"Defense Acquisition", "Administrative Support of Multinational Operations" and " 

Improving organizational processes. In his activity as a lecturer Ivan Valkov monitors 

innovations in the development of military science, management theory, research of 

operations and lessons from them, building and assessing capabilities in other areas, 

striving to apply good practices in the training of students. and trainees. He is 

particularly interested in the participation of military forces and assets in the civil 

security system. In this direction are also some of the articles and publications of the 
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reports he has made at various scientific and scientific-practical forums. Ivan Valkov 

actively participates in the research activities of the department, the faculty and the 

Academy. He is a participant and speaker at a number of scientific conferences with 

international participation, as well as in NATO projects under the Science for Peace 

program. 

As a habilitated person in the Department of Security and Defense 

Management, Colonel Valkov has independently developed and taught new courses, 

modules and disciplines, incl. "Administrative Support for Multinational Operations" 

(for Master's degree in Command and Staff), "Fundamentals of Acquisition" (for 

Master's Degree in Security and Defense Management) and "Defense Acquisition" 

(for Master's Degree in Strategic Defense and Armed Forces Management) forces), 

"Risk management" (in the military organization and acquisition projects), 

"Standardization, quality and codification","Management of Civil Resources for 

Defense and Security", "Project Management" (in defense). He is the developer of the 

methodical part of the reference book for master's degree "Strategic Management of 

Defense and the Armed Forces" in the disciplines taught by him. Develops teaching 

aids for distance learning in the disciplines and modules he teaches, simulation games 

"Bestland" and "Smartland", planning documents for exercises, seminars and other 

forms of training, publishes a constantly updated scroll of lectures and presentations, 

which he distributes in electronic format to the learners. 

At the Faculty of National Security and Defense he teaches in postgraduate 

qualification courses: 

• "Defense Management" - the main role with the development of the program 

and 4 years of leading the course with students from the defense and security sector. 

Develops the curriculum of the course, the methodical instructions and a variant of 

the course in English. 

• "Strategic course" - regular training, mainly with participation in the 

disciplines of the department. 

• "Strategic course" - distance learning for public administration, basic 

participation in disciplines of the department. 

• "Analytical support of transformation" - main participation. 

• Personnel management in military formations "; 

• "Public Defense Administration"; 

• "Knowledge management"; 

• "Organizational architecture". 

Colonel Associate Professor Valkov has supervised the doctoral studies of 5 

successfully defended doctoral students, and has been appointed a scientific 

consultant to other doctoral students. He has been a research supervisor and scientific 

consultant on dozens of diploma and term papers for officers and students. Develops 

a "Risk Management Strategy" in GS "Rakovski", adopted by the Academic Council 

and for several years leads the methodological team for risk analysis and the annual 

risk register of the organization. He is the author of two monographs in the field of 

defense planning and resource management for the development of the defense 

capabilities of the armed forces. 
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The submitted monographic work and the other materials meet the 

requirements set for the scientific developments and the introduced normative 

criteria. The achieved number of points in the groups of indicators amounts to 

273.33, which allows to be admitted to the assessment of the submitted scientific 

production by the scientific jury. 

 

4. General analysis of the publications and research work of the candidate. 

The scientific interests and searches of Ivan Valkov, realized in his scientific 

works can be summarized in several multidisciplinary directions, as follows: 

• Organization and use of military formations in multinational operations and 

operations in the interest of national security in peacetime - use of military forces and 

means in response to disasters and humanitarian aid, interaction with other forces 

with military status and security forces in the security sector with a broader aspect of 

capabilities to neutralize threats - incidents, disasters and terrorist attacks. 

• Administrative support of multinational operations - preparation and 

deployment, mission support, movement and rotations in the conditions of 

multinational and allied military-political and operational environment and outside 

the national territory. 

• Defense planning - Capability-based planning, programming and budgeting 

of the construction and development of the defense capabilities of the Armed Forces 

of the Republic of Bulgaria, adequate to the challenges of the future security 

environment within the limited national resources. 

Defense acquisition and management of acquisition projects and management 

of a portfolio of programs and projects in defense and security. 

• Theory of organization, organizational architecture and risk management in 

the organization and management of investment projects in defense. 

In these areas are also the peer-reviewed papers submitted by the applicant, the 

results and contributions of which are subject to analysis and evaluation later in this 

review. For each of them the author has presented an annotation and an author's 

reference for the scientific and applied results of the research in them. 

 The scientific works of Dr. Eng. Ivan Kostadinov Valkov presented for 

participation in the competition contain significant scientific and applied 

contributions, which can be related to the enrichment and further development of 

science in the professional field 9.2 "Military Affairs". The objects of professional 

interest and long-term scientific research of Valkov are defined current and 

significant aspects of the complex system of the Armed Forces, which are studied 

comprehensively and multidisciplinary with their system elements and capabilities, 

presented in development and with certain patterns in theory and in practical 

scientific and applied results. The development of the Armed Forces is considered 

both from the perspective of their specific military purpose and as specific 

characteristics of a complex organization with its administrative hierarchy and 

command structure, organizational culture, concepts, doctrines and operational 

procedures. 

1. SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS: 
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1.1. The participation of formations of the Armed Forces in certain missions 

for contribution to national security in peacetime, for disaster management and 

humanitarian aid in the unified complex of integrated interdepartmental efforts, 

united in one Bulgarian version of a disaster and incident management system, is 

systematized. represents a new synthesis of the existing national leading foreign 

views. [works №№ 7.25; 7.30; 7.31; 7.46]. 

1.2. The theoretical alternative approaches to defense planning, linking the 

strategic goals with the strategy and the means for their achievement according to the 

classical model for achieving national goals with the use of the capabilities of the 

military component of defense according to the Bartlett Model (Henry) are 

considered and systematized in a focused and accessible way. Bartlett G., Paul 

Holman, Timothy E. Somes, 2004). The theoretical foundations and criteria for the 

applicability of the toolkit, known as planning, based on capabilities in an 

environment of uncertainty and resource constraints according to the theory of Paul 

Davis (Paul K. Davis, 2002) are revealed. [works №№ 3.2 - monograph; 7.32; 7.36; 

7.39; 7.45]. 

1.3. The national experience is analyzed on the grounds of integration of goals 

and policies, integrated planning and implementation and prioritization of goals, 

balanced by the criteria of achievability and realism in the comparison of ambitions 

and available resources. [works №№ 3.2 - monograph; 7.36; 7.39]. 

1.4. The planning environment and the importance of risk minimization are 

revealed as a main criterion for achieving the effectiveness of the set of planned 

future necessary operational capabilities, adequate to the challenges and threats in the 

future security environment. [works №№ 3.2 - monograph; 7.36; 7.37; 7.38; 7.39; 

7.45; 7.46]. 

1.5. It is proposed to separate the planning and implementation of the 

respective phases, allowing for a structured functional analysis of existing and 

necessary future capabilities, identification of areas of capabilities, deficits, surplus 

capabilities and alternative solutions with a clear highlight of the necessary analytical 

data and planning documents. [works №№ 3.2 - monograph; 7.32; 7.36; 7.37; 7.39]. 

1.6. A systematized definition of the administrative support of multinational 

operations is presented as a separate staff activity, mainly related to the selection, 

training and management of personnel and rotations of contingents, which in national 

concepts is divided between several staff sections - personnel, logistics, commander's 

office. and their interaction with national authorities through specific standard 

operating procedures. [works №№ 7.34; 7.35; 7.45]. 

1.7. The views on the role, importance and priority development of the 

expeditionary operational capabilities of the armed forces with sufficient rotational 

capacity, which are the basis for the implementation of the first priority of the 

objectives of the forces to ensure their active participation in NATO and EU 

operations under under the auspices of the UN. [works №№ 3.2 - monograph; 7.32; 

7.34; 7.39]. 

2. SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS: 
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2.1. The concepts and standard operational procedures for the use of national 

military forces and disaster response resources for humanitarian assistance both in the 

country and in multinational operations under the auspices of the United Nations 

have been further developed and supplemented. [works №№ 7.25; 7.30; 7.31; 7.34; 

7.36]. 

2.2. Experimented on the methodology for prioritizing deficits in academic 

learning environment and systematized expert assessments, product planning and 

lessons learned from practice. The important practical and applied importance of the 

knowledge, study and creative application of the national methodology for defense 

planning, based on capabilities and the associated tools for prioritization, 

identification of deficits and surpluses of capabilities and risk control, integration in 

all phases and stages of planning, as well as in the defense management system as a 

whole. [works №№ 3.2 - monograph; 7.32; 7.33; 7.36; 7.37; ]. 

2.3. The practical application of the program management of defense 

resources, subordinated to the principles of integration, fair implementation, 

purposefulness, transparency and accountability of expenditures, is analyzed. 

Recommendations for meeting the challenges of the implementation of the program 

approach have been synthesized in order to continuously improve it and achieve 

continuity with each subsequent programming period - a guarantee for the 

implementation of the intermediate operational goals and the ultimate strategic goals 

in the development of the armed forces. [works №№ 3.2 - monograph; 7.39; 7.40; 

7.44]. 

2.4. The current defense policies and programs of the results-oriented defense 

budget at the present stage (2019-2020) and in the medium term in the future (2021-

2026) are presented with real data, which practically proves what specific adequate 

and interoperable defensive capabilities are needed and why they need to be 

developed. Awareness and conviction have been achieved that the continuity in the 

goals and priorities of the defense policy and the allocation of the resources necessary 

for their achievement find practical application in the formation of the public policies 

and management programs of the The Government of the Republic of Bulgaria and 

the Ministry of Defense in particular. [works №№ 3.2 - monograph; 7.39; 7.40; 7.44]. 

2.5. Approaches and lessons from the practice of using innovative forms of 

training of officers, students, experts and employees of the administration in 

humanitarian law, defense planning, defense acquisition, project management and 

risk management in the military organization are systematized. [works №№ 3.2 - 

monograph; 7.30; 7.31; 7.32; 7.33; 7.36; 7.44]. 

When writing the monograph "Defense Management. Theoretical models, tools 

and good practices ”the author Ivan Valkov is motivated by the perceived need to 

systematize, summarize and further develop through an analytical approach the 

theoretical foundations of defense planning based on capabilities, supporting them 

with evidence of current experience and practical results achieved. with the 

implementation of a purposeful and consistent defense policy, materialized in the 

planning and building of the defense capabilities of the Armed Forces of the Republic 

of Bulgaria. 
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The study covers the period after the adoption of the Strategic Concept for 

Defense and Security of the Member States of the North Atlantic Treaty Organization 

(2010) called "Active Engagement, Modern Defense" and the subsequent current 

national documents. Updated National Security Strategy of the Republic of Bulgaria , 

National Program "Bulgaria in NATO and in European Defense 2020" (2014) and 

Program for Development of Defense Capabilities of the Republic of Bulgaria2020, 

(MO-2015). In 2019-2020, in accordance with the Instructions of the Minister of 

Defense on Defense Policy (2019-2020), a Defense Review was conducted, which 

was also analyzed in the monograph, given the new planning horizon and the 

consistent implementation of the priority capabilities undertaken by the commitment. 

to achieve the Force Objectives by 2032 

The aim of the monograph is, through a focused and structured analytical 

review of certain aspects of the theoretical models, methodologies and processes used 

in the formation and integration of joint and interoperable defense capabilities, to 

highlight the benefits of capability-based planning and programming. managing the 

development of the armed forces as the main approaches to achieving the future state 

of defense in accordance with the trends and challenges in the development of the 

security environment. In accordance with the set goal are its main tasks, which are 

clearly formulated and successfully solved, within the limits set by the author. 

The monograph "Defense Management. Theoretical models, tools and good 

practices ”by Ivan Valkov is aimed at educational, research and expert audiences with 

specific interests in the field of defense policy and defense planning. It is a 

continuation and development of thematic areas, those and formulations studied in 

his previous publications on the topic of the transformation of defense capabilities. 

The structure and introductory paragraphs of each of the parts of the monograph 

allow their separate reading, in view of specific interests and level of training of 

experts, students and researchers for whom it would be of interest. 

In the author's works, incl. the monograph, Valkov's contribution is 

indisputable. In the co-author publications there is a clear desire for integrity of 

efforts in multidisciplinary areas of research, while maintaining a ratio of 

proportionality in the contribution of co-authors, as there is a unity with the scientific 

expression and research approaches characteristic of Ivan Valkov. 

 

5. Assessment of the significance of the contributions for science and 

practice. 

The mentioned contributions in the works of the candidate represent 

systematization of scientific knowledge and fields and their creative application in the 

practice of the development of the defense capabilities of the Republic of Bulgaria 

and the use of the Armed Forces in national and multinational operations. 

Existing knowledge is enriched and the author's theses about the usefulness 

and adequacy of the considered methodologies and the applied innovative approaches 

in the training and in the practice of defense planning are definitely proved. 
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New classifications of areas of staff activity and operational procedures in 

multinational operations have been created - the administrative support of operations, 

which is reflected in the master's program for officers. 

A structured base of the knowledge base of defense management, oriented to 

capabilities, has been created and an innovative tool for planning has been 

experimentally proven, as well as for its mastering in the academic learning 

environment. 

The topicality of the scientific issues, the achieved results and the effect of the 

overall scientific and academic activity of the author are proved by the consistent 

interest in the subject-methodological field developed by him, which materializes in 

the research of his five doctoral students who successfully defended their works. 

 

6. Critical notes for the submitted works. 

Based on the acquaintance with the scientific production provided by the 

candidate Ivan Kostadinov Valkov, it is necessary to conclude that it indirectly 

indirectly concerns the specified disciplines for the needs of the Department of 

Tactics, Armament and Navigation Training of the Aviation Faculty of VVVU 

"Georgi Benkovski". This fact necessitates the following specific recommendations: 

- To direct its research activities within its competencies and practice in 

particular to the disciplines related to aviation. 

- To enrich its future publications in scientific journals, which are part of the 

global database, with special attention to the planning and management of component 

levels of aviation. 

- In its future work to create a team of teachers, students and cadets interested 

in the problems of defense planning, program management of defense resources, etc., 

with which to expand the capabilities of aviation management within the WWII "G. 

Benkovski. 

  

7. Personal impressions and other issues on which the reviewer considers 

that he should take a stand. 

The data on the academic teaching and administrative activity of Ivan Valkov 

have been acquired through personal awareness, long-term academic cooperation in 

the bodies for academic self-government and the board of the Academy of Arts “GS 

Rakovski ”, as well as from personal professional contacts with him. Now, in the 

framework of this competition, I had the opportunity to get acquainted in more depth 

with his research work as satisfied, I believe that it meets the scientific principles, 

academic criteria and legal requirements. This gives me the conviction to say that the 

candidate Ivan Valkov can be actively involved in some of the disciplines subject to 

the competition, and in others it can take a more limited part, mainly in the fields of 

logistics, engineering, life cycle of modern defense systems, infrastructure 

development, maintenance and servicing of airport facilities. 

I believe that the submitted works are an independent work of the candidate 

and successfully defend his claims for scientific results and contributions. 
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8. Conclusion. 

Тhe documentation and scientific production provided by the candidate in the 

competition Dr. Ivan Kostadinov Valkov meet the requirements of the Law for 

development of the academic staff in the Republic of Bulgaria, the Regulations for 

application of the Law for development of the academic staff in the Republic of 

Bulgaria and the minimum national requirements for employment. to the academic 

position of "Associate Professor" in the field of higher education 9. "Security and 

Defense", professional field 9.2. "Military Affairs", scientific specialty "Organization 

and Management of the Armed Forces", for the needs of the Department of Tactics, 

Armament and Navigation Training of the Aviation Faculty of the Georgi Benkovski 

Air Force Academy. 

 

9. Evaluation of the candidates. 

I propose to the esteemed Scientific Jury of the competition to rank the 

candidate, Dr. Ivan Kostadinov Valkov and to propose to the Faculty Council of the 

Faculty of Aviation of VVVU "Georgi Benkovski" to be elected and to take the 

academic position of "Associate Professor" in higher education. education 9. 

"Security and Defense", professional field 9.2. "Military Affairs", in the scientific 

specialty "Organization and Management of the Armed Forces" in the Department of 

Tactics, Armaments and Navigation Training. 

 

 

12. 01. 2021  

                                             PROF. D.Sc.                           DIMITAR 

NEDIALKOV 

 


