
 

ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ 

„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

от полковник д-р Росен Дончев ДИМИТРОВ, доцент в катедра 

„Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана” към факултет 

„Командно-щабен” на Военна академия „Георги Стойков Раковски”, 

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” 82, тел. 029226630; 

Номер 33100 в регистъра за научната дейност в Република България 

Област на висшето образование:  „Сигурност и отбрана”; 

Професионално направление:  „Военно дело”; 

Научна специалност „Организация и управление на Въоръжените сили” 
 

на научните трудове, 

представени по конкурса за заемане на академична длъжност „доцент”, за 

цивилен служител в катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка” 

на факултет „Авиационен” в ВВВУ „Георги Бенковски” по научна специалност  

„Организация и управление на въоръжените сили”, област на висше 

образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Военно 

дело” по учебни дисциплини: „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“ и „Бюджетиране и управление на разходите“. 

Конкурсът е обявен със Заповед на началника на ВВВУ № РД-03-

611/09.09.2020 г. и обнародван в ДВ брой – 86/06.10.2020 г. стр. 98. 

Съставът на Научното жури е определен със Заповед на началника на ВВВУ №  

 № РД-03-819/08.12.2020 г. 

 

Единствен кандидат за участие в конкурса е  

доцент д-р Иван Костадинов ВЪЛКОВ  

полковник от запаса 
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1. Общо представяне на получените материали. 

Общата научна продукция предоставена от д-р Иван Костадинов 

ВЪЛКОВ се състои от 52 отделни научни труда с общ обем от 1 136 страници. 

Кандидатът за заемане на академичната длъжност „доцент” за цивилен 

служител в катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка” на 

факултет „Авиационен” във ВВВУ „Георги Бенковски” по научна специалност  

„Организация и управление на въоръжените сили”, област на висше 

образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Военно 

дело” е предложил за рецензиране в конкурса 20 заглавия с общ обем от 477 

страници. Същите представляват отражение на научните търсения и 

професионалните интереси на кандидата, като обхващат неговата научно-

изследователска дейност и се заключават в: 

– Един монографичен труд  с общ обем от 179 страници; 

– Научни доклади - изнесени на научни форуми и публикувани в научни 

издания – общо 19 броя в обем от 298 страници. 

Представената за становище научна продукция характеризира кандидата, 

като един изследовател и педагог, способен да популяризира науката.  

 

2. Обща оценка на кандидата и предоставените материали. 

Материалите представените от доктор Иван Костадинов Вълков са на 

високо равнище и са насочени както към подготовката на военнослужещи от 

състава на Въоръжените сили на Република България на оперативно и 

стратегическо ниво, така и към обучаемите във военнообразователната система, 

към представители на правителствени и неправителствени организации, 

ангажирани със системата за сигурност и отбрана. 

Доктор Иван Костадинов Вълков е авторитетна, високообразована 

личност, която е уважавана от бившите си колеги във факултет „Национална 

сигурност и отбрана“ от състава на  Военна академия „Г. С. Раковски“ на който 

последно е бил заместник декан.  
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В резултат на дъпгогодишният си преподавателски стаж като асистент, 

главен асистент и доцент може да се твърди, че кандидатът притежава богат 

опит като лектор, ръководител на упражнения, семинари, учения и тренировки 

с обучаеми. За последните учебни години като член на академичния състав на 

Военната академия аудиторната заетост на доктор Иван Вълков често 

надхвърля изискуемия хорариум за заеманата длъжност. Под ръководството на 

кандидата са разработени и успешно защитени десетки дипломни работи 

(магистърски тези) от обучаеми в академията, същият  като научен ръководител 

е извел петима успешно защитили докторанта. 

В качеството си на бивш колега на доктор Иван Костадинов Вълков, мога 

да твърдя, че същият провежда лекциите и практическите занятия по 

преподаваните от него дисциплини на високо професионално и научно 

издържано ниво, като е стриктен и педантичен в отношенията си с обучаемите 

и колегите. 

 

3. Общ анализ на публикациите и научно-изследователската работа 

на кандидата. 

Доктор Иван Костадинов ВЪЛКОВ - кандидат за заемане на 

академичната длъжност „доцент” за цивилен служител в катедра „Тактика, 

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

„Георги Бенковски” е посветил своята работа и продължава задълбочено да 

работи в научните области, отнасящи се до изследването на проблемите 

свързани с националната сигурност и по-конретно с военното дело, касащи 

видовете въоръжени сили и родовете войски. Кандидатът разглежда 

задълбочено и в детайли теоретичните модели, инструментариума и добрите 

практики в отбранителния мениджмънт, развитието на системите за 

гражданското и военното планиране в областта на националната сигурност, 

организацията на бюджетния процес в Министерството на отбраната, както и 

много въпроси в областта на отбранителната аквизиция. В това свое усилие 
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кандидатът използва своя опит и знания в научната и преподавателска дейност, 

за да внедри и популяризира натрупаните познания. 

Научната продукция на доктор Иван Костадинов ВЪЛКОВ е разработена 

основно самостоятелно в качеството му на автор. Същата е публикувана 

единствено в издания на български език в Република България. От 

представените за становище публикации (20 бр.) монографичният труд и 16 от 

докладите са самостоятелно дело на кандидата, а останалите три доклада са в 

съавторство, за което не са представени разделителни протоколи и приемам, че 

съавторите имат равно участие.  Разглежданата научна продукция не е 

представяна за участие в други конкурси за присъждане на научни степени и 

звания и досега не е рецензирана. Приемам за участие в конкурса 

представените деветнадесет публикации и една монография на кандидата с общ 

обем от 477 страници, като не разглеждам останалата научна продукция. 

Научната продукция на кандидата е популяризирана посредством 

представяне на редица научни форуми, за което говори списъкът на публикации 

представени за рецензиране. 

Научно-изследователската дейност на доктор Иван Костадинов ВЪЛКОВ, 

представена в публикациите е насочена и попада изцяло в областта на обявения 

конкурс за доцент и съответства на областта на висшето образование, 

професионалното направление, но не покрива в пълен обем изброените в 

обявения конкурс учебни дисциплини. 

Научните интереси на кандидата са по военно дело и национална 

сигурност и попадат в научната област организация и управление на 

въоръжените сили и по специално – организация и управление на структурите 

от състава на сухопътните формирования. Дейността му има не само научно-

изследователски, но също и педагогически характер. 

Представената научна продукция е изключително дело на кандидата и не 

ми е известно да има предяваявани претенции от други автори за некоректно 

използване на литературните източници. 
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Представените в конкурса от доктор Иван Костадинов ВЪЛКОВ 

публикации и материали за становище, като цяло обогатяват знанията в 

разглежданата научна област и в частност представят различни схващания за 

мениджмънта в областта на отбраната, което по същество е новост за науката, 

от тях особено се открояват  трудове 3.2, 7.4, 7.5, 7.23 и 7.25 от списъка с 

научната продукция. 

Към категорията получаване и доказване на нови факти или получаване на 

потвърдителни факти могат да се причислят трудове 3.2, 7.30, 7.31 и 7.33. 

Към категорията обогатяване на съществуващи знания могат да се 

причислят трудове с номера 3.2, 7.4, 7.5, 7.23, 7.25, 7.30, 7.31, 7.33, 7.35, 7.36, 

7.37 и др. 

Кандидатът доктор Иван Костадинов ВЪЛКОВ реализира резултати и в 

приложната областта на  междуведомственото сътрудничество за интегриране 

на способности за отговор при инциденти и бедствия.  

От казаното до тук, може да се направи извода, че доктор Иван Костадинов 

ВЪЛКОВ има значима роля  в получаването и доказването на нови и 

потвърдителни факти в представените трудове. Авторското участие на 

кандидата в представената продукция по конкурса не подлежи на съмнение. 

 

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

Оценявайки научните и научно-приложните приноси на кандидата доктор 

Иван Костадинов ВЪЛКОВ, може да се каже, че те допълват и разширяват 

знанията по важни направления в теоретичен и практико-приложен аспект по 

организацията, управлението и планирането в областта на военното дело и 

националната сигурност. 

Научната работа на кандидата е ориентирана към организацията, 

планирането и използването на структурите от системата за национална 

сигурност. Резултатите от научната дейност на кандидата могат да се използват 

при обучението във военно-образователната система. Кандидатът е доказал 

четири цитирания на негови трудове в научни разработки от други автори. 
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5. Критични бележки за представените трудове. 

Критичните бележки, които имам към представената от кандидата доктор 

Иван Костадинов ВЪЛКОВ научна продукция са свързани с необходимостта от 

по-задълбочени анализи на изследваните проблеми и формулиране на 

поуки/изводи със съвременно звучене, на чиято база да се дават актуални 

предложения за бъдещото изграждане и използване на структурите от 

системата за сигурност и отбрана.  

Втората ми бележка към досегашната научна продукция на кандидата е 

свързана с недостатъчното изследване на проблемите в областта на 

въздухоплаването и по конкретно авиационният мениджмънт и планирането и 

използването на авиацията на тактическо ниво. 

Разработките или по-голяма част от тях биха имали по-голяма стойност, 

ако са популяризирани на международни форуми и издадени на чужд език, 

което препоръчвам в бъдещата научна дейност на кандидата. 

 

6. Заключение. 

Наличните и представени за конкурса публикации на кандидата доктор 

Иван Костадинов ВЪЛКОВ, неговата педагогическа и методическа дейност 

отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния състав, 

Правилника за неговото прилагане и нормативната база на Висшето 

военновъздушно училище за необходимата научна продукция с приноси и 

приложимост в учебния процес, необходими за заемане на длъжност „доцент”.  

Искрено препоръчвам на кандидата да разшири областта на научните си 

интереси и познания в посока вида въоръжени сили (ВВС) и родовете войски 

(авиация), които попадат в обхвата и приоритетите на катедра „Тактика, 
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въоръжение и навигационна подготовка” на факултет „Авиационен” във ВВВУ 

„Георги Бенковски”. 

 

 

 

7. Оценка на кандидатите. 

Имайки предвид цялостната научноизследователска и преподавателска 

дейност на кандидата, като член на научното жури изразявам положителната 

си оценка за научните трудове и дейността на кандидата и считам, че доктор 

Иван Костадинов ВЪЛКОВ отговаря на изискванията за заемане на 

академичната длъжност „доцент”,  като същевременно покрива частично 

областта на познание в обявените в конкурса дисциплини за нуждите на 

катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка” на факултет 

„Авиационен” във ВВВУ „Георги Бенковски”.  

Предлагам на уважаемото научно жури доктор Иван Костадинов 

ВЪЛКОВ да бъде избран и да заеме академичната длъжност „доцент” и ще 

гласувам за това. 

 

 

Дата 12.01.2021 г.                Член на журито: полк. доц. д-р 

                                                                                                Росен Димитров 
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”GEORGI BENKOVSKI” 

BULGARIAN AIR FORCE ACADEMY  

 

 

OPINION  

by Colonel PhD Rosen Donchev DIMITROV,  

Associate Professor at "Air Force and Air Defense" department  

at "Command and Staff" Faculty  

of "Georgi Stoykov Rakovski" Defense and Staff College, 

Sofia, 82 Evlogi and Hristo Georgievi Blvd., tel. 029226630; 

Number 33100 in the Register of scientific activity in the Republic of Bulgaria 

Field of higher education: "Security and Defense"; 

Professional field: "Military Affairs"; 

Scientific specialty "Organization and Management of the Armed Forces" 

 

of the scientific works, 

presented in the competition for the academic position of "Associate Professor", for 

civil servant in the Department of Tactics, Armament and Navigation Training 

of the Faculty of Aviation at the “Georgi Benkovski” Bulgarian Air Force Academy, 

by scientific specialty "Organization and management of the armed forces" in the 

field of the higher education "Security and Defense", professional field "Military 

affairs” in the following 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”. 

The competition was announced by Order of the Commandant of BAFA № RD-03- 

611 / 09.09.2020 and promulgated in SG issue - 86 / 06.10.2020, page 98. 
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The composition of the Scientific Jury is determined by Order of the Commandant of 

BAFA № RD-03-819 / 08.12.2020. 

 

 

The only candidate to participate in the competition is 

Associate Professor PhD. Ivan Kostadinov VALKOV, 

reserve colonel 
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1. General presentation of the received materials. 

The general scientific production provided by Dr. Ivan Kostadinov VALKOV 

consists of 52 separate scientific papers with a total volume of 1,136 pages. 

The candidate for the academic position of "Associate Professor" for a civil 

servant in the Department of Tactics, Armament and Navigation Training at the 

Faculty of Aviation at BAFA "Georgi Benkovski" in the scientific specialty 

"Organization and Management of the Armed Forces", field of higher education " 

Security and Defense ”, a professional field“ Military Affairs ”has proposed for 

review in the competition 20 titles with a total volume of 477 pages. The same 

scientific works represent a reflection of the research efforts and professional 

interests of the candidate, covering his research activity and concluding in: 

- One monographic work with a total volume of 179 pages; 

- Scientific reports - presented at scientific forums and published editions - a 

total of 19 issues in a volume of 298 pages. 

The scientific production presented for an opinion characterizes the candidate 

as a researcher and educator capable of popularizing science. 

2. Overall evaluation of the applicant and the submitted materials. 

The research materials presented by Dr. Ivan Kostadinov Valkov are on high 

scientific level and are aimed at both the training of servicemen from the 

operational level units of the Armed Forces of the Republic of Bulgaria, and those 

at the strategic level. These works are also addressed to the students in the military 

education system, as well as to representatives of governmental and non-

governmental organizations, engaged in the security and defense system. 

Dr. Ivan Kostadinov Valkov is a honorable, highly educated person, who is 

respected by his former colleagues at the Faculty of National Security of " G. S. 

Rakovski ” Defense and staff College. He has been deputy dean of this faculty. 

As a result of his many years of teaching experience as an assistant, chief 

assistant and associate professor it can be argued that the candidate has extensive 

experience as a lecturer, leader of exercises, seminars, as well as military exercises 

and trainings with learners. For the last academic years as a member of the 
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academic staff of The Defence and Staff College often exceeds the classroom 

employment of Dr. Ivan Valkov the required hours for the position held. Under the 

guidance of the candidate dozens of diploma theses (master 's degree these) have 

been developed and successfully defended by the students at The Defence and 

Staff College. As a scientific supervisor Dr. Ivan Valkov has brought five 

successfully defended dissertations of doctoral students. 

As a former colleague of Dr. Ivan Kostadinov Valkov, I can say that he 

conducts lectures and practical classes in his disciplines at a high professional and 

scientifically sound level, being strict and meticulous in his relations with students 

and colleagues. 

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

candidate. 

Dr. Ivan Kostadinov VALKOV - candidate for the academic position of 

"Associate Professor" for civil servant in the Department of Tactics, Armament and 

Navigation Training at the Faculty of Aviation at BAFA "Georgi Benkovski" has 

dedicated his work and continues to work deeply in the scientific fields relating to the 

study of issues related to national security and, more specifically, military affairs, 

concerning the types of armed forces and the types of troops. The candidate examines 

in detail the theoretical models, tools and good practices in defense management, the 

development of civil and military planning systems in the field of national security, 

the organization of the budget process in the Bulgarian Ministry of Defense and many 

issues in the field of defense acquisition. In this effort, the candidate uses his 

experience and knowledge in research and teaching to implement and promote the 

acquired knowledge. 

The scientific production of Dr. Ivan Kostadinov VALKOV was developed 

mainly independently as an author. It is published only in Bulgarian language 

publications in the Republic of Bulgaria. From the publications submitted for opinion 

(20 ps) the monographic work and 16 of the reports are independent work of the 

candidate, and the other three reports are co-authored, for which no separation 

protocols are presented and I accept that the co-authors have equal participation. The 
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considered scientific production has not been presented for participation in other 

competitions for awarding scientific degrees and titles and has not been reviewed so 

far. I have accepted for participation in the competition the nineteen publications and 

one monograph of the candidate with a total volume of 477 pages, not considering the 

rest of the scientific production. 

The scientific production of the candidate is popularized through the 

presentation of a number of scientific forums, as evidenced by the list of publications 

submitted for review. 

The research activity of Dr. Ivan Kostadinov VALKOV, presented in the 

publications is focused and falls entirely in the field of the announced competition for 

associate professor and corresponds to the field of higher education, professional 

field, but does not fully cover the disciplines listed in the announced competition. 

The scientific interests of the candidate are in military affairs and national 

security and fall within the scientific field of organization and management of the 

armed forces and in particular - organization and management of the structures of the 

land formations. His activity has not only research, but also pedagogical character. 

The presented scientific production is an exclusive work of the candidate and 

I am not aware of any claims made by other authors for incorrect use of literary 

sources. 

The publications and materials for an opinion presented in the competition by 

Dr. Ivan Kostadinov VALKOV, in general, enrich the knowledge in the scientific 

field and in particular present different ideas about the management in the field of 

defense, which is essentially a novelty for science. 3.2, 7.4, 7.5, 7.23 and 7.25 from 

the list of scientific production. 

Works 3.2, 7.30, 7.31 and 7.33 can be assigned to the category of obtaining 

and proving new facts or receiving confirmatory facts. 

Works with numbers 3.2, 7.4, 7.5, 7.23, 7.25, 7.30, 7.31, 7.33, 7.35, 7.36, 

7.37, etc. can be assigned to the category of enrichment of existing knowledge. 
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The candidate Dr. Ivan Kostadinov VALKOV realizes results in the applied 

field of interdepartmental cooperation for integration of response capabilities in case 

of accidents and disasters. 

From what has been said so far, it can be concluded that Dr. Ivan Kostadinov 

VALKOV has a significant role in obtaining and proving new and confirmatory facts 

in the presented works. The author's participation of the candidate in the presented 

production under the competition is not subject to doubt. 

 

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

practice. 

Assessing the scientific and scientific-applied contributions of the candidate 

Dr. Ivan Kostadinov VALKOV, it can be said that they supplement and expand 

knowledge in important areas in theoretical and practical-applied aspect of the 

organization, management and planning in the field of military affairs and national 

security. 

The scientific work of the candidate is oriented towards the organization, 

planning and use of the structures of the national security system. The results of the 

candidate's scientific activity can be used in training in the military education system. 

The candidate has proved four citations of his works in scientific works by other 

authors. 

 

5. Critical notes on the submitted works. 

The critical remarks I have to the scientific production presented by the 

candidate Dr. Ivan Kostadinov VALKOV are related to the need for more in-depth 

analysis of the researched problems and formulation of lessons / conclusions with 

modern sound, on the basis of which current proposals for future construction and 

use should be given. of the structures of the security and defense system. 

My second remark on the candidate's current scientific output is related to the 

insufficient research of the problems in the field of aviation and in particular the 

aviation management and the planning and use of aviation at the tactical level. 
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The presented scientific works or most of them would be of greater value if 

they were promoted in international forums and published in a foreign language, 

which I recommend in the future scientific activity of the candidate. 

 

6. Conclusion. 

The publications available and submitted for the competition of the candidate 

Dr. Ivan Kostadinov VALKOV, his pedagogical and methodological activity meet 

the requirements of the Law for development of the academic staff, the 

Regulations for its implementation and the normative base of the Bulgarian Air 

Force Academy for the necessary scientific production. process required to hold 

the position of "Associate Professor". 

I sincerely recommend the candidate to expand the field of his scientific 

interests and knowledge in the direction of the type of armed forces (Air Force) 

and the branches of the AF (aviation), which fall within the scope and priorities of 

the Department of Tactics, Armaments and Navigation Training of BAFA "Georgi 

Benkovski". 

 

7. Assessment of the candidate. 

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

member of the Scientific jury I express my positive assessment of the scientific 

works and activities of the candidate and believe that Dr. Ivan Kostadinov 

VALKOV meets the requirements for the academic position of "Associate 

Professor", while partially covering the field of knowledge in the disciplines 

announced in the competition for the needs of the Department of Tactics, Armament 

and Navigation Training of the Aviation Faculty at the ”Georgi Benkovski” 

Bulgarian Air Force Academy. 

I propose to the esteemed Scientific jury Dr. Ivan Kostadinov VALKOV to 

be elected and to take the academic position of "Associate Professor" and I will vote 

for it. 

 



15 

 

Date: 12.01.2021 г    Member of the Scientific jury: .......................... 

     Col. Assoc. Prof. PhD Rosen Dimitrov 

 

 


