
 

ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ 

„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

от полковник професор доктор Николай Бонев Ничев,  

заместник декан на факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“, 

адрес за кореспонденция: гр.Велико Търново, бул. „България” №76, 

nbnichev@nvu.bg 

 

за научните трудове представени по конкурса за заемане на академична 

длъжност „доцент“ в първично звено катедра „Тактика, въоръжение и 

навигационна подготовка” на приемащо структурно звено факултет 

„Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“ 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“, в област на 

висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално 

направление 9.2. „Военно дело”, научна специалност „Организация и 

управление на въоръжените сили“– за цивилен служител, обявен със 

заповед на Началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ и публикуван в 

Държавен вестник брой 86 от 06.10.2020 г.  

 

на кандидата: доц. д-р Иван Костадинов Вълков, полковник от запаса, 

роден на 10.06.1959 г. в гр. Пловдив. Адрес за кореспонденция: София, ПК 

1326, ЖК „Обеля-2“, бл. 236, вх. А, ет. 2, ап. 5, тел. 08 97 98 00 40. 
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1. Общо представяне на получените материали. 

В настоящият конкурс кандидатът доц. д-р Иван Костадинов Вълков, 

полковник от запаса участва с общо 52 публикации. От тях кандидатът 

предлага за рецензиране една  монография и 19 доклада. Трудовете за 

присъждане на ОНС „доктор“ се повтарят, а доклада под номер 7.301 е  

доклад за участие в конкурс, за което кандидата е награден и няма 

характер на научна публикация. Посочените материали отговарят на 

професионално направление 9.2. „Военно дело”. В оставащите за 

оценяване 20 научни труда на 17 е автор (85%) и на 3 (15%) е съавтор.  

 

2. Обща оценка на кандидата и предоставените материали. 

Доц. д-р Иван Костадинов Вълков е завършил Висше народно 

военно строително училище - ВНВСУ „Ген. Благой Иванов“- София (сега 

ВСУ „Л. Каравелов“) през 1984 г. с отличен успех, специалност – военен 

инженер по промишлено и гражданско строителство. През 1994 г. 

завършва Военна академия „Г. С. Раковски“, специалност „Организация и 

управление на оперативно-тактическите формирования от Строителните 

войски“. Притежава ОНС „Доктор“ по „Военно дело” по научна 

специалност 05.12.01. „Организация и управление на въоръжените сили“. 

Участвал е в различни форми за повишаване на квалификацията, което е 

видно от приложените документи по конкурса.  

През 1995 г. доц. д-р Иван Вълков участва в конкурс за академична 

длъжност и е назначен на длъжност асистент в катедра „Инженерни 

войски“, а през 2009 е избран за доцент по научна специалност 05.12.02 – 

„Военнополитически проблеми на сигурността“ от  Висша атестационна 

комисия към Министерския съвет на Република България  и през периода 

1995 – 2015 г. е преминал през редица академични и административни 

длъжности във ВА „Г. С. Раковски“.  

Основният хабилитационен труд е монографията „Мениджмънт на 

отбраната. Теоретични модели, инструментариум и добри практики“  

издадена през 2020 г. Създадените  от кандидата 5 учебни пособия се 

намират на двата крайни полюса – три от тях са теоретични лекционни 

курсове, а останалите два имат подчертана практическа насоченост като 

електронни документи за симулационни игри.  

От допълнително предоставената справка за научната, 

преподавателската и спортната дейност от доц. д-р Иван Вълков е видно, 

че той е ръководил пет успешно защитили докторанта. 

                                                           
1 Използваната в становището номерация е в съответствие със списъка с представените за участие в 

конкурса публикации от кандидата.  
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3. Общ анализ на публикациите и научно-изследователската 

работа на кандидата. 

Представените публикации са насочени към изучаването на актуални 

теоретични и приложни проблеми в сферата на организацията и 

управлението на Въоръжените сили. Разработените в тях проблеми могат 

да се групират в следните направления: 

- Организация и управление на Въоръжените сили;  

- Oбучение и подготовка на кадри за нуждите на Въоръжените 

сили; 

- Национална сигурност.  

Резултатите от научноизследователската и научно-приложната 

дейност на доц. д-р Иван Костадинов Вълков са представени чрез 

неговата публикационна активност в страната и в чужбина за периода 1998 

– 2020 година, както следва: в област организация и управление на 

въоръжените сили – 18 [публикации с №№ 3.1, 3.2, 7.25, 7.31, 7.32, 7.34, 

7.35, 7.36, 7.37, 7.39, 7.40, 7.41, 7.42, 7.43, 7.44, 7.45, 7.46], oбучение и 

подготовка на кадри за нуждите на Въоръжените сили– 8 [публикации с 

№№ 3.2, 7.4, 7.5, 7.23, 7.25, 7.33, 7.38, 7.46 и 7.47] и в област национална 

сигурност – 11 [публикации с №№ 3.1, 3.2, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.23, 7.24, 

7.43, 7.44, и 7.46]. 

 

4. Оценка на значимостта на приносите за науката и 

практиката. 

Научните и научно-приложните резултати са лично дело на доц. д-р 

Иван Костадинов Вълков. Те могат да бъдат определени като обогатяване 

и доразвиване на съществуващите знания, доказване на нови факти и 

твърдения и приложение на резултатите в практиката. 

В резултат на анализа на представените материали от кандидата в 

конкурса в професионално направление 9.2. „Военно дело като научни и 

научнопроложни приноси приемам: 

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. 
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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.  

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.  

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. 

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. 

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. 

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. 

1.8. 2. Научноприложни приноси: 

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. 
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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. 

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. 

2.4. Представени са с реални данни актуалните отбранителни 

политики и програми на ориентирания към резултати бюджет за отбрана в 

краткосрочен и средносрочен период в бъдещето, което практически 

доказва какви конкретни адекватни и оперативно съвместими 

отбранителни способности са необходими и защо е необходимо те да се 

развиват.   

 

5. Критични бележки за представените трудове. 

Към представеният ми за становище научни трудове на доц. д-р Иван 

Вълков нямам критични бележки. Бих препоръчал на кандидата да 

задълбочи своите изследвания в обучението и подготовката на кадри за 

Военновъздушните сили. 

Необходимо е присъствието на автора в системата на реферираните 

системи (SCOPUS и Web of Science), които ще допринесе резултатите да 

бъдат достъпни до по-голяма научна общност, както и валидизирането на 

приложният им характер. 

 

6. Заключение. 

Кандидатът за заемане на академичната длъжност „доцент” доц. д-р 

Иван Костадинов Вълков е доказан учен със своя авторитет. Богатата и 

разнообразна научна продукция, научните приноси, приложните аспекти 

на изследванията, преподавателската дейност напълно и синхронно 
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съответстват на статуса „доцент”. Представената публикационна дейност, 

участието в национални форуми и уменията да отстоява своите научни 

тези, ми дават основание да дам своята висока оценка за съответствието с 

изискванията за заемане на академичната длъжност „доцент”. 

 

7. Оценка на кандидатите. 

Запознаването и проучване на представената по обявения конкурс за 

„доцент” научна продукция и личните ми контакти с кандидата ми дават 

основание да дам своята положителна оценка за постиженията на 

кандидата и да предложа на почитаемото научно жури, работещо по 

обявения конкурс да подкрепи процедурата за присъждане на академична 

длъжност „доцент” на доц. д-р Иван Костадинов Вълков в област на висше 

образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. 

„Военно дело” по научна специалност  „Организация и управление на 

Въоръжените сили”. 

 

 

12.01.2021 г.                                   ЧЛЕН НА ЖУРИТО: 

гр. В. Търново                            ПОЛК. ПРОФ. Д-Р НИКОЛАЙ НИЧЕВ 
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”GEORGI BENKOVSKI” 

BULGARIAN AIR FORCE ACADEMY  

 

 

OPINION 
 

by Colonel Professor Niкolay Bonev Nichev, Ph.D. 

Vice Dean of the Land Forces Faculty at Vasil Levski National Military 

University, address: ZIP code5000, V. Tarnovo, 76, Bulgaria Blvd., tel. 062 

618 711 

 

for the scientific papers presented in the competition for the academic position 

of "Associate Professor" in the primary unit of the Department of Tactics, 

Armament and Navigation Training of the host structural unit of the Faculty of 

Aviation of VVVU "Georgi Benkovski" in the disciplines: "Staff procedures and 

work of headquarters", "Organization and use of military formations", "Combat 

technical means and systems", "Methodology of tactical training of aviation 

units", "Combat use", "Tactics of the Air Force", „Aviation Tactics“ and 

"Budgeting and cost management", 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 a civil servant, 

announced by order of the Chief of Air Force Academy "Georgi Benkovski" and 

published in the State Gazette issue 86 of 06.10.2020.  

 

of the candidate: Assoc. Prof. Ivan Kostadinov Valkov, PhD, reserve 

colonel, born on June 10, 1959 in the city of Plovdiv. Address for 
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correspondence: Sofia, 1326, Obelya-2 Residential Complex, bl. 236, ent. A, fl. 

2, apt. 5, phone 08 97 98 00 40.
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1. General presentation of the received materials. 

In the current competition the candidate Assoc. Prof. Ivan Kostadinov 

Valkov, PhD, Colonel of the Reserve participates with a total of 52 publications. 

Of these, the candidate proposes for review a monograph and 19 reports. The 

works for awarding the ONS "Doctor" are repeated, and the report under number 

7.30 is a report for participation in a competition, for which the candidate has 

been awarded and does not have the character of a scientific publication. The 

indicated materials correspond to professional field 9.2. "Military affairs". In the 

remaining 20 scientific papers for evaluation, 17 are authors (85%) and 3 (15%) 

are co-authors. 

 

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

Assoc. Prof. Ivan Kostadinov Valkov, PhD graduated from the Higher 

People's Military Construction School - VNVSU "Gen. Blagoy Ivanov ”- Sofia 

(now VFU“ L. Karavelov ”) in 1984 with excellent success, specialty - military 

engineer in industrial and civil construction. In 1994 he graduated from the 

Military Academy "G. S. Rakovski ”, specialty“ Organization and management 

of the operational-tactical formations of the Construction Troops ”. Possess 

ONS " PhD " in "Military Affairs" in scientific specialty 05.12.01. 

"Organization and management of the armed forces". He has participated in 

various forms of professional development, which is evident from the attached 

documents to the competition. 

In 1995, Assoc. Prof. Ivan Valkov, PhD participated in a competition for 

an academic position and was appointed assistant professor in the Department of 

Engineering Troops, and in 2009 he was elected associate professor in the 

scientific specialty 05.12.02 - "Military-Political Security Problems" by the 

Higher Attestation Commission at the Council of Ministers of the Republic of 

Bulgaria and in the period 1995 - 2015 has held a number of academic and 

administrative positions in the Academy of Arts “G. S. Rakovski ”. 

The main habilitation work is the monograph “Defense Management. 

Theoretical Models, Tools and Good Practices ” issued in 2020. The 5 textbooks 

created by the candidate are located at the two extreme poles - three of them are 

theoretical lecture courses, and the other two have a strong practical orientation 

as electronic documents for simulation games. 

From the additional information provided for the scientific, teaching and 

sports activity by Assoc. Prof. Ivan Valkov, PhD it is evident that he supervised 

five successfully defended doctoral students. 
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3. General analysis of the publications and research work of the 

candidate. 

The presented publications are aimed at studying current theoretical and 

applied problems in the field of organization and management of the Armed 

Forces. The problems developed in them can be grouped in the following areas: 

- Organization and management of the Armed Forces; 

- Training and preparation of personnel for the needs of the Armed 

Forces; 

- National Security. 

The results of the research and scientific-applied activity of Assoc. Prof. 

Dr. Ivan Kostadinov Valkov are presented through his publishing activity in the 

country and abroad for the period 1998 - 2020, as follows: in the field of 

organization and management of the Armed Forces - 18 [publications with №№ 

3.1, 3.2, 7.25, 7.31, 7.32, 7.34, 7.35, 7.36, 7.37, 7.39, 7.40, 7.41, 7.42, 7.43, 

7.44, 7.45, 7.46], training and preparation of personnel for the needs of the 

Armed Forces - 8 [publications with №№ 3.2, 7.4, 7.5, 7.23, 7.25, 7.33, 7.38, 

7.46 и 7.47] and in the field of national security - 11 [publications with №№ 3.1, 

3.2, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.23, 7.24, 7.43, 7.44, и 7.46]. 

 

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

practice. 

The scientific and scientific-applied results are the personal work of Assoc. 

Prof. Ivan Kostadinov Valkov, PhD. They can be defined as the enrichment and 

development of existing knowledge, proving new facts and statements and 

applying the results in practice. 

As a result of the analysis of the materials submitted by the candidate in the 

competition in the professional field 9.2. "I accept military work as scientific 

and scientific contributions: 

1. Scientific contributions: 

1.1. The participation of formations of the armed forces on certain missions 

for contribution to national security in peacetime, for dealing with disasters 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. represents a new synthesis of the existing national 

leading foreign views. 

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 defence, are considered and 

systematized in a focused and accessible way. 
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1.3. The national experience is analysed 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. 

1.4. The planning environment and the importance of risk minimization 

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, are revealed. 

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. 

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 rotation 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. 

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 the auspices of the UN. 

2. Scientific contributions: 

2.1. The concepts and standard operational procedures for the use of 

national military forces and disaster response resources to provide humanitarian 

assistance both within the country and in multinational operations under the 

auspices of the United Nations have been further developed and supplemented. 

2.2. Experimented on the methodology for prioritization of skills with 

deficits in the academic 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 defence 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 defence management system as a whole. 

2.3. The practical application of the program management of defence 

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

purposefulness, transparency and cost accounting, is analysed. 
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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. 

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

defence budget in the short and medium term in the future are presented with 

real data, which practically proves what specific adequate and interoperable 

defence capabilities are needed and why they need to be developed. 

 

5. Critical notes for the submitted works. 

I have no critical remarks on the scientific works of Assoc. Prof. Ivan 

Valkov, PhD presented to me for an opinion. I would recommend the candidate 

to deepen his research in the training and preparation of personnel for the Air 

Force. 

The presence of the author in the system of referenced systems 

(SCOPUS and Web of Science) is needed, which will contribute to making the 

results accessible to a larger scientific community, as well as the validation of 

their applied nature. 

 

6. Conclusion. 

The candidate for the academic position of "Associate Professor" Assoc. 

Prof. Ivan Kostadinov Valkov, PhD is a proven scientist with his authority. The 

rich and diverse scientific production, the scientific contributions, the applied 

aspects of the research, the teaching activity fully and synchronously correspond 

to the status of "associate professor". The presented publishing activity, the 

participation in national forums and the skills to defend my scientific theses, 

give me a reason to give my high assessment of the compliance with the 

requirements for holding the academic position "Associate Professor". 

 

7. Evaluation of the candidates. 

The acquaintance and research of the scientific production presented 

under the announced competition for "associate professor" and my personal 

contacts with the candidate give me a reason to give my positive assessment of 

the candidate's achievements and to offer the esteemed scientific jury working 

on the announced competition to support the procedure for awarding academic 

position "Associate Professor" of Assoc. Prof. Ivan Kostadinov Valkov, PhD in 

the field of higher education 9. "Security and Defence", professional field 9.2. 

"Military Affairs" in the scientific specialty "Organization and Management of 

the Armed Forces". 
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Data: 12.01.2021                                 MADE THE STANDPOINT: 

Veliko Tarnovo                                   COL. PROF. NICHOLAY NICHEV, PhD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


