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ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ 

„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

от Евгени Петров Манев проф. д-р инж.,  

 

Университет по библиотекознание и информационни 

технологии, София, бул. Цариградско шосе 119, моб. тел. 0882 

450 802, 

 

относно 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“, обявен в ДВ бр. 86, 06.10.2020, 

стр. 98 т.37, с единствен кандидат доц. д-р инж. Иван Костадинов 

Вълков, офицер от резерва. 
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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Това становище е написано въз основа на Заповед № РД-03-

819/08.12.2020 г. на Началника на ВВВУ „Г. Бенковски“, гр. Долна 

Митрополия, за определяне на научно жури, за провеждане на обявения 

конкурс за академична длъжност „доцент”, професионално направление 9.2. 

Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените 

сили“, обявен в ДВ бр. 86, 06.10.2020, стр. 89 и в съответствие с взетото, на 

първото заседание на назначеното жури (проведено на 17.12.2020 г.), решение.  

Като член на Научното жури съм получил Заповед № РД-03-

819/08.12.2020 г.. на Началника на ВВВУ „Г. Бенковски“, гр. Долна 

Митрополия и документи на участника в конкурса, на електронен носител по 

електронната поща. Становището е депозирано в Деловодството на ВВВУ „Г. 

Бенковски“, гр. Долна Митрополия на хартиен и електронен носител, преди 

изтичането на тримесечния срок, определен в чл. 32 (1) от Правилника за 

прилагане на Закона за развитие на академичния състав на Република България 

(ППЗРАСРБ). При написването на становището в максимална степен са спазени 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България (ЗРАСРБ) и ППЗРАСРБ (чл. 53, чл. 54 и чл. 57). 

1. Общо представяне на получените материали. 

В обявения конкурс за „доцент”, д-р инж. 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 (деветнадесет) доклади, изнесени на научни конференции. 

В предоставената монография и 16 (шестнадесет) от рецензираните 

доклади той е самостоятелен автор. За докладите, в които е съавтор, няма 

разделителни протоколи, приемам, че съавторите са си разпределили по равно 

количество точки. Всички научни трудове са издадени в България и на 
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български език, като един от докладите е изнасян с презентация на английски 

език. 

Представените в конкурса материали от кандидата доц. д-р инж. Иван 

Костадинов Вълков, отговарят напълно на изискванията на закона и съдържат 

необходимите данни за научното развитие на кандидата.  

От общата научна продукция за оценяване, в становището са 

предложени 20 заглавия, които 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. 

Оценката на достъпността на представената научна продукция показва, 

че тя е достатъчно добре представена на специалистите работещи в тази сфера 

и са осигурени всички условия за запознаване с нейното съдържание и даване 

на критична оценка. 

Тематиката на представената научна продукция е в научната област на 

обявения конкурс. Тя включва: анализи, описателни и обяснителни модели, 

резултати от проведени научни изследвания и добри практики в областта на 

концепциите, доктрините и стратегиите на въоръжени сили и тяхното участие 

във военни конфликти и експедиционни операции. 

Монографията и учебните пособия на кандидата удовлетворяват 

изискванията за академични публикации. Те не повтарят постиженията на 

автора представени за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор“, в съответствие с изискванията на чл. 24, ал.1, т. 3 на ЗРАСРБ. 

Количеството на представените за рецензиране трудове и тяхното 

цитиране отговаря на минималните държавни изисквания, за заемане на 

академична длъжност „доцент“ по чл. 2б на ЗРАСРБ“, в област на висшето 

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

„Военно дело“ и на минималните количествени показатели за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ от Правилника на ВВВУ „Г. Бенковски“ за 

прилагане на ЗРАСРБ. 



4 

 

2. Обща оценка на кандидата и предоставените материали. 

Преподавателската дейност на кандидата е удостоверена с документи, 

които показват, че в периода от 1995 г. до 2019 г. е заемал различни академични 

длъжностите от асистент до заместник-декан на Факултет „Национална 

сигурност и отбрана“ във Военна академия „Г. С. Раковски”. През същия 

период той преподава в академията различни дисциплини в ПН 9.2 Военно дело 

на военнослужещи и на студенти. 

Като цяло, кандидатът се е доказал като авторитетен военен 

преподавател и експерт, който е подготвил значителен брой специалисти за 

нуждите на Системата за национална сигурност и Въоръжените сили на 

Република България. Преподавателската му дейност показва, че има отлична 

педагогическа подготовка и много голям опит като лектор, ръководител на 

упражнения, семинари, учения и тренировки на военнослужещи, както и като 

организатор на учебния процес. Освен това има практически опит от участие в 

мисии на ВС. 

Кандидатът е автор на учебно съдържание с придружаващата учебна 

документация (програми, методики, задания за разработка, учебни материали), 

на много учебни дисциплини в областта на ПН 9.2 Военно дело, които са били 

включени в учебните планове на магистърските програми и стратегическите 

курсове на Военна академия „Г. С. Раковски”. 

С тези дейности кандидатът отговаря на изискването за минимални 

количествени показатели за заемане на академичната длъжност „доцент“ на 

Правилника на ВВВУ „Г. Бенковски“ за прилагане на ЗРАСРБ. 

Научната дейност на кандидата от 1995 г. досега, е в областта на 

военните науки. Главното което характеризира тази дейност е нейната 

интердисциплинарност и продуктивност. От една страна той е бил ръководител 

на структурни звена на ВА „Г. С. Раковски“, а от друга е изследовател, експерт, 

активно участващ в развитието на теорията на системата за национална 

сигурност и отбрана. 
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Като цяло, преподавателската, научната и експертната дейности на 

кандидата е насочена към повишаването на ефективността на Въоръжени 

сили и защитата на националната сигурност в Република България. 

Познавам лично кандидата от съвместната ни служба във ВА „Г. С. 

Раковски“ като принципен, инициативен, изпълнителен, трудолюбив, етичен 

и коректен офицер в отношенията си с колегите и обучаемите. 

3. Общ анализ на публикациите и научно-изследователската работа 

на кандидата. 

Приемам представените за участие в конкурса научни трудове на доц. д-

р инж. Иван Костадинов Вълков. Същите съдържат значими научни и 

научноприложни приноси, които обогатяват и доразвиват научните знания в 

професионално направление 9.2 „Военно дело“ и могат да бъдат обобщени 

както следва: 

Научни приноси 

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 №№ 2/7.4; 3/7.5; 4/7.13; 5/7.14; 7/7.16; 8/7.23; 9/7.24; 10/7.25; 11/7.30; 

12/7.31; 15/7.34; 26/7.45; 27/7.46]. 

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, 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 
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ограничения по теорията на Пол Дейвис  (Paul K. Davis, 2002). [трудове №№ 

1/3.2 – монография; 13/7.32; 14/7.33; 17/7.36; 18/7.37; 20/7.39; 23/7.42]. 

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 №№ 1/3.2 – монография; 17/7.36; 

18/7.37; 20/7.39; 21/7.40; 24/7.43; 27/7.46]. 

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 №№ 

1/3.2 – монография; 17/7.36; 18/7.37; 19/7.38; 20/7.39; 21/7.40; 24/7.43; 27/7.46] 

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 №№ 1/3.2 – монография; 13/7.32; 17/7.36; 

18/7.37; 20/7.39] 

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 №№ 2/7.4; 3/7.5; 5/7.14; 6/7.15; 7/7.16; 8/7.23; 

9/7/24; 15/7.34; 16/7.35; 26/7.45]. 

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 
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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 №№ 1/3.2 – 

монография; 10/ 7.25; 11/7.30; 13/7.32; 15/7.34; 15/7.34; 16/7.35; 17/7.36; 18/7.37; 

20/7.39; 23/7.42]. 

Научноприложни приноси 

1. Доразвити и допълнени са концепциите и стандартните оперативни 

процедури (SOP) 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 №№ 2/7.4; 3/7.5; 4/7.13; 5/7.14; 6/7.15; 7/7.16; 

8/7.23; 9/7.24; 10/7.25; 11/7.30; 12/7.31; 15/7.34; 26/7.45; 27/7.46] 

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. 

[трудове №№ 1/3.2 – монография; 14/7.32; 15/7.33; 17/7.36; 18/7.37;] 

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 №№ 1/3.2 – 

монография; 20/7.39; 21/7.40; 24/7.43; 25/7.44; 27/7.46; 28/7.47]. 
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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 №№ 1/3.2 – монография; 20/7.39; 21/7.40; 24/7.43; 25/7.44]. 

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 №№ 1/3.2 – 

монография; 2/7.4; 3/7.5; 8/7.23; 11/7.30; 12/7.31; 13/7.32; 14/7.33; 17/7.36; 

18/7.37; 19/7.38; 24/7.42; 24/7.43; 25/7.44; 28/7.47]. 

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

Значимостта на приносите, реализирани от доц. д-р инж. Иван 

Костадинов Вълков в неговите трудове, се предопределя от техния научен и 

научноприложен характер. Проведените от него изследвания и получените 

резултати създават необходимите условия за внедряване във Въоръжените сили 

и в частност в отбраната на авангардни концепции, доктрини и стратегии за 

защита на националната сигурност на Република България. Едновременно с 

това, те са високо ефективна база за подготовка на кадри в тази област. В 

работите на кандидата са публикувани актуални и значими нови знания, 

представляващи интерес за специалистите работещи в професионално 

направление 9.2. „Военно дело“. 

5. Критични бележки за представените трудове. 
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Към представените от участника в конкурса трудове могат да бъдат 

отправени някои критични бележки и препоръки по отношение на: 

формулиране на проблемите, точността на анализите и обобщенията, 

методичното равнище, точността и пълнотата на резултатите, литературната 

осведоменост и др. Тези бележки не влияят на актуалността, значимостта и 

същността на получените от кандидата приноси и по никакъв начин не 

ограничават тяхната приложимост. Поради рутинния и технически характер на 

тези бележки и препоръки те не се обсъждат в настоящото становище. 

В трудовете на участника в конкурса, в рамките на моите компетенции, 

не съм открил представяне за собствени на трудове, които изцяло или частично 

са написани, или създадени от другиго, или използването на публикувани от 

другиго научни резултати, без позоваване или цитиране. Не ми е известно да 

има предявени претенции към него от други автори за некоректно използване 

на литературните източници или да са постъпили сигнали относно 

публикациите на кандидата за плагиатство от анонимен или неанонимен 

характер. 

Нямам съвместни публикации с кандидата. 

6. Заключение. 

Кандидатът отговаря на условията за заемане на конкурсната 

академична длъжност „доцент“, дефинирани в чл. 53 на ППЗРАСРБ и 

справките по чл. 54, ал. 1. Това ми дава основание да му дам обща положителна 

оценка. 

7. Оценка на кандидатите. 

В съответствие с чл. 57 на ППЗРАСРБ, имайки предвид показателите 

свързани с преподавателската, експертната и научноизследователската дейност 

на кандидата (аудиторни и извънаудиторни занятия, нововъведения в методите 

на преподаване, осигуряване на занимания в практическа среда в и извън ВА 

„Г. С. Раковски“, работа с военнослужещи и студенти, както и работа в 

научноизследователски проекти и при участие в мисии), гласувам 

положително, и приканвам уважаемите членове на научното жури да гласуват 
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положително, за избиране на д-р инж. Иван Костадинов Вълков за заемане на 

академичната длъжност „доцент“, Област на висшето образование 9. Сигурност 

и отбрана, ПН 9.2 Военно дело, научна специалност „Организация и 

управление на въоръжените сили“, за нуждите на катедра “Тактика, 

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

“Г. Бенковски”, съгласно заповед на Началника на ВВВУ „Г. Бенковски“ № РД-

03-611 от 9.09.2020 г. и обява, публикувана в ДВ бр. 86 от 06.10.2020 г. на стр. 

98 т.37. 

 

Дата: 25.01.2020     Член на журито: .......................... 

    

           (подпис) 
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GENERAL 

This statement was written on the basis of Order № РД-03-819/08.12.2020 of 

the Chief of “G. Benkovski” AFA, Dolna Mitropoliya, for appointment of a scientific 

jury, for conducting the competition announced for the academic position “Associate 

Professor”, professional field 9.2. Military affairs, scientific specialty "Organization 

and management of the armed forces", announced in SG no. 86, 06.10.2020, p. 89 

and in accordance with the decision taken at the first meeting of the appointed jury 

(held on 17.12.2020).  

As a member of the Scientific Jury, I received Order № РД-03-819/08.12.2020 

of the Commandant of “G. Benkovski” AFA, Dolna Mitropoliya and documents of 

the participant in the competition, on electronic media by e-mail. The opinion was 

filed in the Office of the "G. Benkovski” AFA, town of Dolna Mitropoliya on paper 

and electronic media, before the expiration of the three-month term, determined in 

art. 32 (1) of the Regulations for application of the Law for Development of the 

Academic Staff of the Republic of Bulgaria (RALDASRB). When writing the 

opinion, the requirements of the Law for the Development of the Academic Staff in 

the Republic of Bulgaria (LDASRB) and RALDASRB have been considered to the 

maximum extent (Art. 53, Art. 54 and Art. 57). 

1. General presentation of the received materials. 

In the announced competition for "Associate Professor", Ph.D. Eng. 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 submitted a monograph and 19 (nineteen) papers 

presented at scientific conferences for review in the competition. 

In the submitted monograph and 16 (sixteen) of the peer-reviewed reports, he 

is an independent author. There are no separation protocols for the reports in which 

he is a co-author, I assume that the co-authors have distributed an equal number of 



13 

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 Assoc. Prof. 

Ph.D. Eng. Ivan Kostadinov Valkov, fully meet the requirements of the law and 

contain the necessary data about the scientific development of the candidate.  

Of the total scientific output for evaluation, the opinion proposes 20 titles, 

which 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 works proposed for review contain: monograph - 1 piece; reports - 19 

pcs. 

The assessment of the accessibility of the presented scientific production 

shows that it is well enough presented to the specialists working in this field and all 

conditions are provided for getting acquainted with its content and giving a critical 

assessment. 

The topic of the presented scientific production is in the scientific field of the 

announced competition. It includes: analyzes, descriptive and explanatory models, 

results of research and good practices in the field of concepts, doctrines and strategies 

of the armed forces and their participation in military conflicts and expeditionary 

operations. 

The candidate's monograph and teaching aids meet the requirements for 

academic publications. They do not repeat the achievements of the author presented 

for the acquisition of the educational and scientific degree "Doctor", in accordance 

with the requirements of Art. 24, para 1, item 3 of the LDASRB. 

The quantity of the works submitted for review and their citation meets the 

minimum state requirements for holding the academic position of "associate 

professor" under Art. 2b of the LDASRB, in the field of higher education 9."Security 

and Defense", professional field 9.2. "Military Affairs" and the minimum quantitative 

indicators for holding the academic position of "Associate Professor" of the 

Regulations of the "G. Benkovski” AFA for application of the LDASRB. 

2. General assessment of the applicant and the submitted materials. 
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The academic career of the candidate is certified by documents which show 

that in the period from 1995 to 2019 he held various academic positions from 

assistant to deputy dean of the Faculty of National Security and Defense at the "G. S. 

Rakovski” Defence and Staff College. During the same period, he taught at the 

academy various disciplines in PF 9.2 Military affairs of servicemen and students. 

In general, the candidate has proven to be an authoritative military lecturer 

and expert who has trained a significant number of specialists for the needs of the 

National Security System and the Armed Forces of the Republic of Bulgaria. His 

academic teaching activity shows that he has excellent pedagogical training and a lot 

of experience as a academic lecturer, leader of exercises, seminars, exercises and 

trainings for servicemen, as well as an organizer of the educational process. In 

addition, he has practical experience of participating in peacekeeping missions of the 

Bulgarian Armed Forces. 

The candidate is the author of educational content with the accompanying 

educational documentation (programs, methodologies, development assignments, 

teaching materials), of many academic disciplines in the area of PF 9.2 Military 

Affairs, which were included in the curricula of master's programs and strategic 

courses of "G. S. Rakovski” Defence and Staff College. 

With these activities the candidate meets the requirement for minimum 

quantitative indicators for holding the academic position of "Associate Professor" of 

the Regulations of "G. Benkovski” AFA for application of the LDASRB. 

The scientific activity of the candidate since 1995 is in the field of military 

sciences. The main thing that characterizes this activity is its interdisciplinarity and 

productivity. On the one hand, he was the head of structural units of "G. S. Rakovski” 

Defence and Staff College, and on the other hand is a researcher, expert, actively 

involved in the development of the theory of the national security and defense 

system. 

In general, the teaching, scientific and expert activities of the candidate are 

aimed at increasing the effectiveness of the Armed Forces and the protection of 

national security in the Republic of Bulgaria. 
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I personally know the candidate from our joint service in "G. S. Rakovski” 

Defence and Staff College as a principled, proactive, executive, hard-working, 

ethical and correct officer in his relations with colleagues and students. 

 

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

I accept the scientific papers submitted for participation in the competition by 

Assoc. Prof. Dr. Eng. Ivan Kostadinov Valkov. They contain significant scientific 

and applied contributions, which enrich and further develop scientific knowledge in 

the professional field 9.2 "Military Affairs" and can be summarized as follows: 

Scientific contributions  

8. The participation of the formations of the armed forces on certain 

missions for contribution to the national security in peacetime, for dealing with 

disasters and humanitarian aid in the unified complex of the integrated 

interdepartmental efforts, united in one Bulgarian version of a disaster and incident 

management system, is systematized, which is a new synthesis of the existing 

national and the leading foreign views. [works №№ 2/7.4; 3/7.5; 4/7.13; 5/7.14; 

7/7.16; 8/7.23; 9/7.24; 10/7.25; 11/7.30; 12/7.31; 15/7.34; 26/7.45; 27/7.46]. 

9. 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 planning, based on abilities in an environment 

of uncertainty and resource constraints according to the theory of Paul Davis (Paul K. 

Davis, 2002) are revealed. [works №№ 1/3.2 – monograph; 13/7.32; 14/7.33; 

17/7.36; 18/7.37; 20/7.39; 23/7.42]. 

10. 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 
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ambitions and available resources. [works №№ 1/3.2 – monograph; 17/7.36; 18/7.37; 

20/7.39; 21/7.40; 24/7.43; 27/7.46]. 

11. 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. [works №№ 1/3.2 – monograph; 17/7.36; 18/7.37; 

19/7.38; 20/7.39; 21/7.40; 24/7.43; 27/7.46] 

12. 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 №№ 1/3.2 – monograph; 13/7.32; 17/7.36; 

18/7.37; 20/7.39] 

13. 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, office of the 

commander and their interaction with the national authorities with specific standard 

operating procedures. [works №№ 2/7.4; 3/7.5; 5/7.14; 6/7.15; 7/7.16; 8/7.23; 9/7/24; 

15/7.34; 16/7.35; 26/7.45]. 

14. 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. [works №№ 1/3.2 – monograph; 10/ 7.25; 11/7.30; 

13/7.32; 15/7.34; 15/7.34; 16/7.35; 17/7.36; 18/7.37; 20/7.39; 23/7.42]. 

Applied scientific contributions  

7. Concepts and standard operating procedures (SOPs) for the use of 

national military forces and disaster response assets to provide humanitarian 

assistance both within the country and in multinational operations under the auspices 
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of the United Nations have been further developed and supplemented. [works №№ 

2/7.4; 3/7.5; 4/7.13; 5/7.14; 6/7.15; 7/7.16; 8/7.23; 9/7.24; 10/7.25; 11/7.30; 12/7.31; 

15/7.34; 26/7.45; 27/7.46] 

8. The methodology for prioritizing deficient abilities in the academic 

environment has been experimented and systematized expert assessments, product 

planning and lessons learned from practice have been derived. 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 №№ 1/3.2 – monograph; 

14/7.32; 15/7.33; 17/7.36; 18/7.37;] 

9. The practical application of the program management of defense 

resources, subject 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 №№ 1/3.2 – monograph; 20/7.39; 

21/7.40; 24/7.43; 25/7.44; 27/7.46; 28/7.47]. 

10. 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 defenses 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 public policies and 

management programs of the Government of the Republic of Bulgaria and the 
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Ministry of Defense in particular. [works №№ 1/3.2 – monograph; 20/7.39; 21/7.40; 

24/7.43; 25/7.44]. 

11. There have been systematized 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. [works №№ 1/3.2 – 

monograph; 2/7.4; 3/7.5; 8/7.23; 11/7.30; 12/7.31; 13/7.32; 14/7.33; 17/7.36; 18/7.37; 

19/7.38; 24/7.42; 24/7.43; 25/7.44; 28/7.47]. 

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

practice. 

The significance of the contributions made by Assoc. Prof. Dr. Eng. Ivan 

Kostadinov Valkov in his works is determined by their scientific and applied nature. 

His research and the results obtained create the necessary conditions for the 

implementation in the Armed Forces and in particular in the defense of advanced 

concepts, doctrines and strategies for the protection of national security of the 

Republic of Bulgaria. At the same time, they are a highly effective training base in 

this area. The candidate's works include current and significant new knowledge of 

interest to professionals working in the professional field 9.2. "Military affairs". 

5. Critical notes on the submitted works. 

Some critical remarks and recommendations can be addressed to the works 

submitted by the participant in the competition regarding: formulation of the 

problems, accuracy of the analyzes and summaries, methodological level, accuracy 

and completeness of the results, literary awareness, etc. These comments do not 

affect the relevance, significance and nature of the contributions received by the 

applicant and do not in any way limit their applicability. Due to the routine and 

technical nature of these comments and recommendations, they are not discussed in 

this opinion. 

In the works of the participant in the competition, within my competences, I 

have not found a representation as his own works that are fully or partially written, or 

created by another author, nor the use of scientific results published by another 
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author, without reference or citation. I am not aware of any claims against him by 

other authors for incorrect use of literary sources or of reports of the applicant's 

publications for plagiarism of an anonymous or non-anonymous nature. 

I do not have joint publications with the candidate. 

 

12. Conclusion. 

The candidate meets the conditions for holding the competitive academic 

position "Associate Professor", defined in Art. 53 of RALDASRB and the inquiries 

under Art. 54, para. 1. This gives me reason to give him an overall positive 

assessment. 

7. Evaluation of the candidates. 

In accordance with Art. 57 of RALDASRB, having in mind the indicators 

related to the teaching, expert and research activities of the candidate (classroom and 

extracurricular activities, innovations in teaching methods, providing classes in a 

practical environment inside and outside the Armed Forces "GS Rakovski", work 

with servicemen and students, as well as work in research projects and in 

participation in missions), I vote positively, and I invite the respected members of the 

scientific jury to vote positively, to elect Dr. Eng. Ivan Kostadinov Valkov to hold the 

academic position of "Associate Professor", Field of Higher Education 9. Security 

and Defense, PF 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 at "G. Benkovski” 

AFA, according to an order of the Commandant of “G. Benkovski” № РД-03-611 

dated 9.09.2020 and an announcement published in SG no. 86 of 06.10.2020 on page 

98 p.37. 

 

Date: 25.01.2020    Scientific Jury member: .......................... 

            (signature) 
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