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1. Общо представяне на получените материали. 

Кандидатът участва в конкурса за заемане на академична длъжност 

„доцент“ с общо 52 броя научни трудове. За рецензиране по конкурса е 

предоставил една монография .“Мениджмънт на отбраната. Теоретични 

модели, инструментариум и добри практики“ и 19 доклади, изнесени на научни 

конференции. Научните доклади са публикувани във ВА „Г.С.Раковски“, 

ЦИНСО-БАН, НВУ „Васил Левски“, ВСУ „Любен Каравелов“, Нов български 

университет. 

Представените научни доклади и публикации са задълбочено изследване 

на процесите и явленията в областта на мениджмънта на отбраната, защита на 

населението при бедствия и аварии, иновативни подходи в обучението и 

проблемите на граждансковоенното сътрудничество. 

Представената монография, учебници и доклади съответстват на 

научната област, професионалното направления и покриват наукометричните 

изисквания за академична длъжност „доцент“. 

 

2. Обща оценка на кандидата и предоставените материали. 

Не познавам лично доц. д-р Вълков. Той е завършил Висше народно 

военно училище „Ген. Благой Иванов“ през 1984 г., ВА „Г.С.Раковски“ през 

1994 г., защитил е дисертация на тема „Използване на военни сили и средства в 

отговор на бедствия и за хуманитарна помощ през 2006 г. През 2010 г. е 

хабилитиран и назначен във ВА „Г.С.Раковски“ на академична длъжност 

„доцент“. 

 От 2015 до 2019 г. е заместник декан на факултет „Национална 

сигурност и отбрана“. Завършил е повече от осем квалификационни курса в 

България, Великобритания, Германия, Румъния. 

Има богат преподавателски опит, работил е в редовете на българската 

армия, участвал е в контингенти и мисии на НАТО на длъжност Командир на 

контингент. Има много добра езикова подготовка: английски език STANAG 

6001 на степен  3-3-2-3, ползва гръцки и руски езици. 
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Ръководител е на пет успешно завършили докторанти, автор и съавтор 

на пет учебника и учебнометодически пособия, които се използват в 

обучението на слушатели, студенти и специализанти. 

 

3. Общ анализ на публикациите и научно-изследователската работа 

на кандидата. 

Основните научни и научноприложни приноси, имат съществено 

значение за обогатяване на теорията и практиката в област на висшето 

образование 9.“Сигурност и отбрана“, професионално направление, 

9.2.“Военно дело“ и могат да се обособят в две основни направления: 

3.1.НАУЧНИ ПРИНОСИ 

 Изучени и систематизирани са теоретичните алтернативни 

подходи за планиране на отбраната, обвързващи стратегическите 

цели със стратегията и средствата за тяхното постигане по модела 

на Бартлет; (монография „Мениджмънт на отбраната. 

Теоретични модели, инструментариум и добри практики“ 

издателство „Диомира“, ISBN 978-954-2977-74-2, с. 179)  

 Направен е критичен анализ на средата на планирането и значение 

на минимизиране на риска като основен критерий за постигане на 

ефективност от планиращи необходими оперативни способности, 

адекватни на средата за сигурност; (монография „Мениджмънт 

на отбраната. Теоретични модели, инструментариум и добри 

практики“ издателство „Диомира“, ISBN 978-954-2977-74-2, с. 

179)  

 Направено е комплексно обобщено предложение за разделяне на 

планирането и изпълнението на съответните фази, даващи 

възможност за структуриран функционален анализ на 

съществуващите и необходимите бъдещи способности, 

дефицитите, излишъците на способности  и алтернативни 

решения;  (монография „Мениджмънт на отбраната. 
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Теоретични модели, инструментариум и добри практики“ 

издателство „Диомира“, ISBN 978-954-2977-74-2, с. 179) 

 

3.2.НАУЧНОПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ: 

 Дефинирани са необходимите оперативни способности на военния 

компонент за отговор при инциденти и бедствия. Формулирани са 

практически подходи за подобряване на организацията, 

планирането и междуведомствената координация в националната 

система за управление при бедствия и инциденти; (Доклад за 

конкурса: „Научна поддръжка на трансформацията в сектора за 

сигурност - 2006“, ЦИНСО - БАН. Септ. 2006 г., Академично 

издателство “Професор Марин Дринов” -БАН, стр. 122 - 133, 12 

стр. ) 

 В резултат на направените анализи на учебната и методическата 

работа при обучение на кадри по мениджмънт на сигурността и 

отбраната са констатирани и някои слабости. Това е основание за 

направените предложения за използване на иновативни подходи, 

методически и структурни мерки за подобряване на процеса на 

обучение и изграждане на обучаемите като добри 

професионалисти; (Годишна научна конференция на Военна 

академия “Г.С. Раковски ”под патронажа на министър на 

отбраната на Република България„ Управление на знанието в 

научно-образователните организации ”, април 2009 г., 14 стр. ) 

  Обобщен анализ на българското участие в граждансковоенното 

сътрудничество (SIMIC) в Косово. Очертани са някои от 

характеристиките и особеностите на развитието на стабилна и 

сигурна среда, както и приноса на българските военни 

контингенти през десет годишния период на тяхното участие в 

международни и съюзни усилия за изграждане и стабилизиране на 

Косово; (Международна научна конференция под патронажа на 
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Началника на ГЩ на БА „Косово и Многонационални мирни сили” 

11-15 май 2009 г., ВА-София, 12 стр. ) 

 

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

Предоставените научни публикации, чиито автор е кандидатът, дават 

основание за формиране на убеждението, че в негово лице може да се види 

изграден научен работник. Изследванията на доц. д-р Иван Вълков могат и 

следва да се използват при обучението във факултет „Авиационен“ на ВВВУ 

„Георги Бенковски“ и за предоставяне на научна експертиза във сигурността и 

отбраната.  

 

5. Критични бележки за представените трудове. 

Препоръката ми към доц. д-р Иван Вълков да продължи да обогатява и 

споделя своя богат преподавателски опит с преподавателите от катедрата, да 

работи за подобряване равнището на учебните и методически разработки по 

преподаваните учебни дисциплини, да се стреми да публикува изследванията 

си в реферирани издания и издания с импактфактор. 

 

6. Заключение. 

Като имам предвид преподавателската и научноизследователска дейност 

на кандидата и личните му качества, изразявам убеждението, че доц. д-р Иван 

Вълков отговаря на изискванията да заеме академична длъжност „доцент“ в 

област на висшето образование 9.„Сигурност и отбрана“, професионално 

направление 9.2 „Военно дело“. 

 

7. Оценка на кандидата. 

Прегледът на предоставените за становище материали показва, че доц. 

д-р Иван Костадинов Вълков покрива минималните изисквания на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника 

за прилагане на ЗРАСРБ. 
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На това основание давам положителна оценка на дейността на кандидата 

и предлагам на уважаемото жури да гласува за избора на доц. д-р Иван 

Костадинов Вълков на академична длъжност „доцент“ в област на висшето 

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

„Военно дело“ за нуждите на катедра „Тактика, въоръжение и навигационна 

подготовка“, факултет „Авиационен“ на  ВВВУ „Георги Бенковски“ 

 

Дата: 12.01.2021 г     Член на журито: .......................... 

Долна Митрополия      проф. д-р Марин Петков 
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1. General presentation of the received materials. 

The candidate participates in the competition for the academic position of 

"Associate Professor" with a total of 52 scientific papers. He has submitted a 

monograph for review of the competition. ”Defense Management. Theoretical 

models, tools and good practices” and 19 reports presented at scientific conferences. 

The scientific reports are published in “G. S. Rakovski” National Defence College, 

Centre for National Security and Defense Research (CNSDR) - Bulgarian Academy 

of Sciences (BAS), “Vasil Levski” National Military University, University of 

Structural Engineering and Architecture “Lyuben Karavelov”, and the New Bulgarian 

University. 

The scientific reports and publications presented are an in-depth study of the 

processes and phenomena in the field of defense management, protection of the civil 

population in case of disasters and accidents, innovative approaches in training and 

the problems of civil-military cooperation. 

The monograph, textbooks and reports presented correspond to the scientific 

field, professional fields and cover the scientometric requirements for the academic 

position of "associate professor". 

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

I do not know Assoc. Prof. Dr. Valkov personally. He graduated from the 

Higher People's Military School "Gen. Blagoy Ivanov ” in 1984, “G. S. Rakovski” 

National Defence College in 1994, defended his dissertation on “Use of military 

forces and resources in response to disasters and for humanitarian aid” in 2006. In 

2010 he habilitated and appointed to the “G. S. Rakovski” National Defence College 

to the academic position of "Associate Professor". 

From 2015 to 2019 he was Deputy Dean of the Faculty of National Security 

and Defense. He has completed more than eight qualification courses in Bulgaria, 

Great Britain, Germany, Romania. 

He has extensive teaching experience, has worked in the ranks of the 

Bulgarian Army, has participated in NATO contingents and missions as a Contingent 
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Commander. He has very good language skills: English STANAG 6001 at grade 3-3-

2-3, uses Greek and Russian. 

He has been a scientific supervisor of five doctoral students, who have been 

successfully completed and defended their doctoral dissertations, as well as an author 

and co-author of five textbooks and teaching aids which are used in the training of 

listeners, students and graduates. 

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

candidate. 

The main scientific and applied contributions are essential for the enrichment 

of the theory and practice in the field of higher education 9. "Security and Defense", 

professional field, 9.2. "Military Affairs" and can be divided into two main areas: 

 

3.1. SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS 

 The theoretical alternative approaches for defense planning have been 

studied and systematized, linking the strategic goals with the strategy 

and the means for their achievement according to the Bartlett model;  

(Monograph "Defense Management. Theoretical Models, Tools and 

Good Practices", DioMira Publishing House, ISBN 978-954-2977-74-

2, p. 179) 

 A critical analysis has been made of the planning environment and the 

importance of risk minimization as the main criterion for achieving 

efficiency of planning the necessary operational capabilities, adequate 

to the security environment; (Monograph "Defense Management. 

Theoretical Models, Tools and Good Practices", DioMira Publishing 

House, ISBN 978-954-2977-74-2, p. 179) 

 A comprehensive summary proposal has been made to separate the 

planning and implementation of the respective phases, enabling a 

structured functional analysis of the existing and necessary future 

capabilities, deficits, surpluses of capabilities and alternative solutions; 

(Monograph "Defense Management. Theoretical Models, Tools and 
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Good Practices", DioMira Publishing House, ISBN 978-954-2977-74-

2, p. 179) 

 

3.2. SCIENTIFIC AND APPLIED CONTRIBUTIONS: 

 The necessary operational capabilities of the military component to 

respond to incidents and disasters are defined. Practical approaches 

have been formulated for improving the organization, planning and 

interdepartmental coordination in the national disaster and incident 

management system; (Scientific Competition report: "Scientific support 

of the transformation in the security sector - 2006", CNSDR - BAS. 

Sept. 2006, Academic Publishing House "Professor Marin Drinov" - 

BAS, pp. 122 - 133, 12 pages) 

 As a result of the analyzes of the training and methodological work in 

the training of personnel in security and defense management, some 

weaknesses have been identified. This is the basis for the proposals 

made for the use of innovative approaches, methodological and 

structural measures to improve the learning process and build learners 

as good professionals; (Annual Scientific Conference of “G. S. 

Rakovski” National Defence College under the patronage of the 

Minister of Defense of the Republic of Bulgaria "Knowledge 

Management in Scientific and Educational Organizations", April 2009, 

14 pages) 

 Summary analysis is made of the Bulgarian participation in civil-

military cooperation (CIMIC) in Kosovo. Some of the characteristics 

and peculiarities of the development of a stable and secure environment 

are outlined, as well as the contribution of the Bulgarian military 

contingents during the ten-year period of their participation in 

international and allied efforts to build and stabilize Kosovo; 

(International scientific conference under the patronage of the Chief of 
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General Staff of the Kosovo and Multinational Peace Forces, May 11-

15, 2009, VA-Sofia, p. 12) 

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

practice. 

The provided scientific publications, the author of which is the candidate, 

give grounds for forming the conviction that in his face can be seen an established 

researcher. The research of Assoc. Prof. Dr. Ivan Valkov can and should be used in 

the training at the Faculty of Aviation of Air Force Academy "Georgi Benkovski" 

and to provide scientific expertise in security and defense. 

5. Critical notes on the submitted works. 

My recommendation to Assoc. Prof. Dr. Ivan Valkov is to continue to enrich 

and share his rich teaching experience with the faculty members of the department, to 

work to improve the level of teaching and methodological developments in the taught 

disciplines, to strive to publish his research in peer-reviewed publications. and impact 

factor editions. 

6. Conclusion. 

Having in mind the teaching and research activity of the candidate and his 

personal qualities, I am convinced that Assoc. Prof. Dr. Ivan Valkov meets the 

requirements to hold the academic position of "Associate Professor" in higher 

education 9. "Security and Defense", professional field 9.2 "Military affairs". 

7. Assessment of the candidate. 

The review of the materials submitted for opinion shows that Assoc. Prof. Dr. 

Ivan Kostadinov Valkov meets the minimum requirements of the Law for the 

Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria (LDASRB) and the 

Regulations for implementation of LDASRB. 

On this basis, I give a positive assessment of the candidate's activity and 

propose to the distinguished jury to vote for the election of Assoc. Prof. Dr. Ivan 

Kostadinov Valkov to the academic position of "Associate Professor" in higher 

education 9. "Security and Defense", professional field 9.2 "Military Affairs" for the 
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needs of the Department of Tactics, Armament and Navigation Training, Faculty of 

Aviation at the “Georgi Benkovski” Air Force Academy. 

 

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

Dolna Mitropoliya                                                         Prof. PhD Marin Petkov 

 

 


