
 

ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ 

„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

от капитан I ранг доцент доктор на науките  

Асен Николов Кожухаров.  

ВВМУ, 9002 Варна, ул. „Васил Друмев“ №73, тлф. 052 552229 

 

на научните трудове, представени по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”  

за цивилен служител в област на висшето 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”, 

съгласно заповед на Началника на ВВВУ № РД-03-611 от 9.09.2020 г. и обява, публикувана в 

ДВ, 06.10.2020, бр. 86, с. 98. За дисциплини „Тактика на ВВС“, „Щабни процедури и работа 

на щабовете“, „Методика на тактическата подготовка на авиационните подразделения“, 

„Тактика на авиацията“, „Организация и използване на военни формирования. Бойни 

технически средства и системи“, „Бюджетиране и управление на разходите“ 

 

на кандидата 

Иван Костадинов Вълков, 

доцент доктор, полковник о.з. 

 Висше военновъздушно училище „Г. Бенковски“ 

Единствен кандидат в конкурса 

 

1. Общо представяне на получените материали 

Кандидатът е бил доцент във ВА „Г.С. Раковски“ в периоди 2009-2019 г., заместник-

декан в същото висше училище. До освобождаването му от военна служба се изявява като 

педагог и академичен администратор. Изследванията му са свързани с област на висшето 

образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна 

специалност „Организация и управление на въоръжените сили“. 

 

2. Обща оценка на кандидата и предоставените материали 

В обявения конкурс за „Доцент”  доктор Иван Костадинов Вълков, участва с обща 

научна продукция от 52 броя научни трудове. Отделно е представил информация за участие 

в научни проекти и за авторство на учебни пособия. За рецензиране по конкурса е 

предоставил от тях една монография и 19 доклади, изнесени на научни конференции. 

В предоставената монография и 16 от рецензираните доклади той е самостоятелен 

автор. За докладите, в които е съавтор, няма разделителен протокол, приемам, че съавторите 

си  разпределят равно количество точки. Всички научни трудове са издадени в България и на 

български език, като един от докладите е изнасян с презентация на английски език. 

Представените в конкурса материали от кандидата Иван К. Вълков, отговарят изцяло 

на изискванията на закона и съдържат необходимите данни за научното развитие на 

кандидата.  
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От общата научна продукция за оценяване в становището са предложени 20 заглавия, 

които общо с представените цитирания дават общо 273,33 точки. Всички предложени за 

рецензия научни трудове се включват в научната област на обявения конкурс. Като цяло 

предложените за рецензиране трудовете съдържат: 

- монография – 1 бр.; 

- доклади – 19 бр.; 

Монографията по група показатели В, показател 3: 

ВЪЛКОВ, Иван. Мениджмънт на отбраната. Теоретични модели, инструментариум и 

добри практики. София: Издателство: ДиоМира, 2020, с. 1-179. ISBN 978-954-2977-74-2. 

отговаря на всички формални изисквания, посочени в закона.  

Представените в конкурса трудове от кандидата към момента на протичането на 

процедурата не са индексирани в световните бази данни SCOPUS и WoS, респективно 

кандидатът няма проследими профили в тези бази данни.  

Всичките доклади са публикувани в сборници, които са включени в референтния 

списък на НАЦИД и в съгласие със закона, се проследяват в РАС на същата платформа. С 

това от компетентните органи се признава, че са научни произведения. 

Кандидатът е лектор и академичен администратор с огромен опит, вкл. при 

подготовката на докторанти и на дипломанти. 

 

3. Общ анализ на публикациите и научно-изследователската работа на 

кандидата 

3.1  Научни приноси: 

3.1.1. 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 и водещите чуждестранни възгледи. Публикации с 

номера: 7.25, 7.30, 7.31, 7.46. 

3.1.2. 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 

на военния компонент на отбраната по Модела на Бартлет (Henry Bartlett G., Paul 

Holman, 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). Публикации с номера: 3.2, 7.32, 7.36, 7.39, 7.45 

3.1.3. 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. Публикации с номера: 3.2, 7.36. 

3.1.4. 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. Публикации с номера: 3.2, 7.32, 7.36, 7.37, 

7.38, 7.45, 7.46. 

3.1.5. 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 
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на необходимите аналитични данни и планиращи документи. Публикации с номера: 

3.2, 7.32, 7.36. 

3.1.6. 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. 

Публикации с номера: 7.34, 7.35. 

3.1.7. 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. Публикации с номера: 7.32, 7.34 

 

3.2 . Научноприложни приноси 

Главна роля сред всички предложени произведения играе представената монография 

(3.2). В това многопланово научно произведение се проследяват повечето приносни 

моменти, които виждаме в списъка на приносите, представен от кандидата.  

Съгласен съм със следните  приноси, като претенции на кандидата, в съотвествие с 

предложения от него списък: 

3.2.1. 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 Oрганизацията на обединените нации. 

Предложени са формализирани документи за планиране и оперативно управление при 

операции в отговор на бедствия, за оценка на представянето и ефективността на 

екипите и индивидуалния принос при оказване на помощ при бедствия и други. 

Разработен е пример на типов подход за решаване на някои инженерно-технически 

въпроси при оценката на възможните рискове и свързаните с тях щети. Публикации с 

номера: 3.2, 7.25, 7.30, 7.31, 7.34, 7.36, 7.37, 7.38, 7.41. 

3.2.2. Експериментирана e 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. 

Публикации с номера: 3.2, 7.32, 7.33, 7.36, 7.37, 7.38, 7.42, 7.43, 7.47. 
3.2.3. 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. Публикации 

с номера: 3.2, 7.44. 

3.2.4. 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 
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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. 

Публикации с номера: 3.2, 7.32, 7.40. 

 

Приносните моменти в представените в конкурса произведения са лично дело на 

автора. Кандидатът е представил общо седем цитирания на негови произведения, които 

сумарно покриват и надвишават минималните изисквания за 50 точки. Сред тях няма 

проследени цитирания в Scopus и WoS. Самите цитирания свидетелстват за полезността на 

публикациите на кандидата и за признанието им в българската научна общност. 

 

4. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката 

Представената научна продукция на кандидата свидетелства, че той е изграден и 

перспективен научен работник, а постигнатите резултати и изведението от това теоретични и 

практически приноси доказват, че същият притежава задълбочени теоретични знания по 

проблемите въпроси и изцяло съответства на изискванията за заемане на академичната 

длъжност „доцент“. 

 

5. Критични бележки за представените трудове 

В представените от кандидата публикации за рецензиране няма нито една 

публикация: 

 Индексирана в световниизвестните бази данни WoS и Scopus. 

 В научно списание, а както е известно именно публикациите там са основен 

градивен елемент на съвременната наукометрия. 

 В нито една от публикациите, вкл. и тези след 2015 г., не е използван коректно 

стандарта БДС ISO 690:2011, а след 2015 г. той е единствено действащ 

стандарт за библиографско цитиране, одобрен от Българския институт за 

стандартизация. 

 

6. Заключение 

Посочените критични бележки не омаловажават достойнствата и стойността на 

научната продукция на кандидата, но би следвало да се вземат под внимание при по-

нататъшното му развитие като учен. Кандидатът Иван Костадинов Вълков отговаря на 

критериите за заемане на академичната длъжност „доцент” в катедра „Тактика, 

въоръжение и навигационна подготовка” на факултет „Авиационен” на ВВВУ „Георги 

Бенковски”. 

 

7. Оценка на кандидата 

Въз основа на представените научни трудове, тяхната значимост, съдържащите се в 

тях научни, научно-приложни и приложни приноси, намирам за основателно да предложа 

кандидата Иван Костадинов Вълков да заеме академичната длъжност „доцент” в катедра 

„Тактика, въоръжение и навигационна подготовка” на факултет „Авиационен” на ВВВУ 

„Георги Бенковски”, съгласно заповед на Началника на ВВВУ № РД-03-611 от 9.09.2020 г. и 

обява, публикувана в ДВ бр. 86 от 06.10.2020 г. 

 

 

Дата: 14.01.2021     Член на журито: .......................... 

              (подпис) 
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”GEORGI BENKOVSKI” 

BULGARIAN AIR FORCE ACADEMY 

 

 

OPINION  

 

by Captain I rank Associate Professor Doctor of Science  

Asen Nikolov Kozhukharov.  

Nikola Vaptsarov Naval Academy, Varna, PC 9002, 73 „Vasil Drumev“ str., call. 052 552229 

 

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 “Georgi Benkovski” Bulgarian Air Force Academy, according to the order of 

the Commandant of BAFA № RD-03-611 / 09.09.2020 and an announcement published in SG issue 

- 86 / 06.10.2020, page 98. Оn the disciplines :“ “Staff procedures and work of the headquarters”, 

“Organization and use of military formations. Combat technical means and systems”, 

”Methodology of tactical training of aviation units”, “Combat use”, “Tactics of the branches of the 

Air Force”, “Aviation Tactics” and “Budgeting and Cost Management” 

 

of the candidate 

Ivan Kostadinov Valkov, 

Associate Professor PhD, reserve colonel 

 “Georgi Benkovski” Bulgarian Air Force Academy 

The only candidate in the competition 

 

1. General presentation of the received materials 

The candidate was an associate professor at “G.S. Rakovski ” Defense and Staff College 

during the periods 2009-2019, Deputy Dean at the same university. Until his release from military 

service he acted as a pedagogue and academic administrator. His research is related to the field of 

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

"Organization and management of the armed forces". 

 

2. Overall evaluation of the applicant and the submitted materials 

In the announced competition for "Associate Professor" Dr. Ivan Kostadinov Valkov 

participated with a total scientific production of 52 scientific papers. Separately, he presented 

information on participation in research projects and the authorship of textbooks. He has submitted 

a monograph and 19 papers presented at scientific conferences for review by the competition. 
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In the submitted monograph and 16 of the peer-reviewed reports, he is an independent 

author. For the reports in which he is a co-author, there is no separation protocol, I assume that the 

co-authors distribute an equal number of points. All scientific papers are published in Bulgaria and 

in Bulgarian, and one of the reports is presented in English. 

The materials presented in the competition by the candidate Ivan K. Valkov fully meet the 

requirements of the law and contain the necessary data for the scientific development of the 

candidate. 

Of the total scientific production for evaluation, 20 titles are proposed in this opinion, which 

together with the presented citations give a total of 273.33 points. All scientific papers proposed for 

review are included in the scientific field of the announced competition. In general, the papers 

proposed for review contain: 

- monograph - 1 piece; 

- reports - 19 pcs.  

The monograph on indicator group B, indicator 3: 

VALKOV, Ivan. Defense management. Theoretical models, tools and good practices. Sofia: 

DioMira Publishing house, 2020, pgs. 1-179. ISBN 978-954-2977-74-2. 

meets all formal requirements specified in the law.  

The works submitted in the competition by the candidate at the time of the procedure are not 

indexed in the world databases SCOPUS and WoS, respectively the candidate has no traceable 

profiles in these databases. 

All reports are published in collections, which are included in the NACID reference list and 

in accordance with the law, are tracked in the RAS on the same platform. This is recognized by the 

competent authorities as scientific works. 

The candidate is a lecturer and academic administrator with extensive experience, incl. in 

the preparation of doctoral students and graduates. 

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

3.1  Scientific contributions: 

3.1.1. The participation of units of the armed forces on certain missions designated 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, has been systematized, which is a 

new synthesis of existing national and leading foreign views.. Publications with numbers: 

7.25, 7.30, 7.31, 7.46. 

3.1.2. 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, are considered and systematized in a focused and 

accessible way. (Henry Bartlett G., Paul Holman, Timothy E. Somes, 2004). The theoretical 

foundations and criteria for the applicability of the toolkit, known as Capabilities based 

planning in an environment of uncertainty and resource constraints according to the theory 

of Paul Davis are revealed. (Paul K. Davis, 2002). Publications with numbers: 3.2, 7.32, 

7.36, 7.39, 7.45 

3.1.3. 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 
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criteria of achievability and realism in the comparison of ambitions and available resources. 

Publications with numbers: 3.2, 7.36. 

3.1.4. The planning environment and the importance of risk minimization are revealed as the 

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. Publications with numbers: 3.2, 7.32, 7.36, 7.37, 7.38, 7.45, 7.46. 

3.1.5. 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, surpluses and alternative solutions with a 

clear highlight of the necessary analytical data and planning documents. Publications with 

numbers: 3.2, 7.32, 7.36. 

3.1.6. 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. 

Publications with numbers: 7.34, 7.35. 

3.1.7. Views are developed 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 forces' objectives to 

ensure their active participation in NATO and EU operations, under the auspices of the UN. 

Publications with numbers: 7.32, 7.34 

 

3.2 . Applied scientific contributions 

The main role among all the proposed works is played by the presented monograph (3.2). 

This multifaceted scientific work traces most of the contribution moments that we see in the list of 

contributions presented by the candidate.  

I agree with the following contributions, such as the applicant's claims, in accordance with 

his proposed list: 

3.2.1. The concepts and standard operational procedures for the use of national military 

forces and disaster response resources for humanitarian assistance both on the territory of 

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

been further developed and supplemented. Formalized documents have been proposed for 

planning and operational management in disaster response operations, for assessing the 

performance and effectiveness of teams and individual contributions to disaster relief, and 

other activities. An example of a common standard approach for solving some engineering 

and technical issues in the assessment of possible risks and related damages has been 

developed. Publications with numbers: 3.2, 7.25, 7.30, 7.31, 7.34, 7.36, 7.37, 7.38, 7.41. 

3.2.2. The methodology for prioritization of deficits in academic learning environment has 

been experimented with and systematized expert assessments, product planning and lessons 

learned from practice have been derived. It has been proven 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 through all phases and stages of planning, as well as in the defense management 

system as a whole. Publications with numbers: 3.2, 7.32, 7.33, 7.36, 7.37, 7.38, 7.42, 7.43, 

7.47. 
3.2.3. The practical application of the program management of defense resources, 

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

transparency and cost accounting, 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 - 
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a guarantee for the implementation of the intermediate operational goals and the ultimate 

strategic goals in the development of the armed forces. Publications with numbers: 3.2, 

7.44. 

3.2.4. 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. Knowledge and 

convinced confidence 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 

Government of the Republic of Bulgaria and the Ministry of Defense in particular.. 

Publications with numbers: 3.2, 7.32, 7.40. 

 

The contributing moments in the works presented in the competition are the personal work 

of the author. The candidate has submitted a total of seven citations of his works, which in total 

cover and exceed the minimum requirements for 50 points. Among them, no citations have been 

traced in Scopus and WoS. The citations themselves testify to the usefulness of the candidate's 

publications and their recognition in the Bulgarian scientific community. 

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

The presented scientific production of the candidate testifies that he is a well-built and 

promising researcher, and the achieved results and the conclusion of theoretical and practical 

contributions prove that he has in-depth theoretical knowledge on the issues and fully meets the 

requirements for the academic position "Associate Professor". 

5. Critical notes on the submitted works 

There are no publications in the peer-reviewed publications submitted by the applicant: 

• Indexed in the world-famous WoS and Scopus databases. 

• In a scientific journal, and as it is known, the publications there are the main building 

block of modern scientometrics. 

• In none of the publications, incl. and those after 2015, the BDS ISO 690: 2011 standard 

was not used correctly, and after 2015 it is only a valid standard for bibliographic citation, approved 

by the Bulgarian Institute for Standardization. 

6. Conclusion 

These critical remarks do not diminish the merits and value of the candidate's scientific 

output, but should be taken into account in his further development as a scientist. The candidate 

Ivan Kostadinov Valkov meets the criteria for holding the academic position of "Associate 

Professor" in the Department of Tactics, Armament and Navigation Training of the Faculty of 

Aviation of “Georgi Benkovski” Bulgarian Air Force Academy. 

 

7. Assessment of the candidate 

Based on the presented scientific papers, their significance, the scientific, scientific-applied 

and applied contributions contained in them, I find it reasonable to propose the candidate Ivan 

Kostadinov Valkov to take the academic position of "Associate Professor" in the Department of 

Tactics, Armament and Navigation Training. Faculty of Aviation of “Georgi Benkovski” Bulgarian 

Air Force Academy, according to the order of the Commandant of BAFA № RD-03-611 / 

09.09.2020 and an announcement published in SG issue - 86 / 06.10.2020, page 98. 

 

 

Dateа: 14.01.2021     Member of the Scientific jury: .......................... 

              (signature) 
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