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РЕЗЮМЕ 

НА НАУЧНИ ТРУДОВЕ  

на  д-р инж. Иван Костадинов ВЪЛКОВ, доцент (ВАК),  

представени за участие в конкурс за академична длъжност „доцент“ за 

цивилен служител в катедра конкурс за академична длъжност „доцент“ за 

цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, 

професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност 

„Организация и управление на въоръжените сили“, за нуждите на катедра 

“Тактика, въоръжение и навигационна подготовка” на факултет “Авиационен” 

на ВВВУ “Георги Бенковски” съгласно заповед на Началника на ВВВУ № РД-

03-611 от 9.09.2020 г. и обява, публикувана в ДВ бр. 86 от 06.10.2020г., стр. 98  

 

I. МОНОГРАФИЯ 

ВЪЛКОВ, Иван. Мениджмънт на отбраната. Теоретични модели, 

инструментариум и добри практики. София: Издателство: ДиоМира, 2020, с. 

1-240. ISBN 978-954-2977-74-2. 

 

Резюме: 

В тази монография се систематизират, обобщават, доразвиват и 

подкрепят с актуален аналитичен подход придобитият опит и практическите 

резултати, които са постигнати с дългогодишна целенасочена национална 

отбранителна политика, материализирана в планирането и изграждането на 

отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България. В 

изследването е обхванат периодът след приемането на Стратегическа 

концепция за отбраната и сигурността на държавите-членки на Организацията 

на Северноатлантическия договор (2010 г.) наречена „Активно ангажиране, 

съвременна отбрана“ и последвалите я актуални национални документи 

Актуализирана стратегия за национална сигурност на Република България, 

Национална програма „България в НАТО и в Европейската отбрана 2020“ 

(2014) и Програма за развитие на отбранителните способности на Република 

България 2020, (МО-2015). Предмет на анализ в монографията са и резултати 

от Преглед на отбраната, проведен през 2019-2020 г. съгласно Указанията на 

министъра на отбраната по отбранителната политика (2019-2020), предвид 
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новия планов хоризонт и последователното изпълнение на приоритетните 

способности, поети с ангажимента за постигане на Цели на силите до 2032 г.  

В монографията се подчертават предимствата на планирането, базирано 

на способности и програмното управление на развитието на въоръжените сили 

като основни подходи за постигането на бъдещото състояние на отбраната в 

съответствие с тенденциите и предизвикателствата в развитието на средата за 

сигурност. Това се постига посредством един фокусиран и структуриран 

аналитичен преглед, задълбочен научен анализ и систематичен синтез на 

определени аспекти на теоретичните модели, методиките и процесите, 

използвани при формирането и интегрирането на съвместни и оперативно 

съвместими национални отбранителни способности. 

Разработката е насочена към образователна, научноизследователска и 

експертна аудитория със специфични интереси в областта на отбранителната 

политика и отбранителното планиране. Тя се явява продължение и развитие на 

тематични области, тези и формулировки, изследвани в предишни авторови 

публикации по темата за трансформацията на отбранителните способности. 

Структурата и въвеждащите параграфи на всяка от частите на монографията 

позволяват и самостоятелното им отделно прочитане, с оглед на специфични 

интереси и степен на подготовка на експерти, студенти и изследователи, за 

които тя би представлявала интерес. 

II. Научни публикации: 

1. ВЪЛКОВ, Иван, ЦЕНОВ, Методи, РАЙЧЕВА, Бистра. Интернационална 

помощ и защита на населението при бедствия. Компютърно подпомагано 

учение „Спасител 03” – българският дистанционен център, Сборник 

доклади от Юбилейна научна конференция с международно участие – 

ВСУ’ 2003, София:, Издател: ВСУ „Любен Каравелов“, 2003, т. II, с. V-

48-52. ISBN 954-91127-1-3. 

Резюме: 

Докладът представя актуални въпроси на обучението и практическото 

трениране на многонационални военни контингенти, базирано на 

съвременни информационни и комуникационни технологии за 

дистанционно обучение и разпределени усилия в отговор на бедствия и 

инциденти. 
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2. ВЪЛКОВ, Иван, Необходими оперативни способности на военния 

компонент за отговор при инциденти и бедствия, София: Доклад за 

конкурс: „Научна поддръжка на трансформацията в сектора за сигурност 

– 2006“, ЦИНСО – БАН. Септ. 2006 г., Академично издателство 

„Професор Марин Дринов“-БАН, с. 122 – 133. 

Резюме: 

Докладът разглежда прилагане на принципи за усъвършенстване 

способностите за управление на военния компонент за участие в 

национални и международни операции в отговор на бедствия и за 

хуманитарна помощ. Предлагат се подходи за подобряването на 

организацията, планирането и междуведомствената координация в 

националната система за управление при бедствия и инциденти. 

3. ВЪЛКОВ, Иван, Междуведомствено сътрудничество за интегриране 

на способности за отговор при инциденти и бедствия, Втора научно-

практическа конференция по управление в извънредни ситуации и 

защита на населението, София-БАН, 9 ноември 2007 г., ЦИНСО-БАН, 

Сборник доклади, Академично издателство „Професор Марин Дринов“-

БАН, с. 88 – 101. 

Резюме: 

Публикацията разглежда особености и принципи на 

съвременните организации които имат значение за усъвършенстване 

военните способностите за отговор при бедствия, както и ролята и 

мястото на някои военни командни структури и процедури, които се 

считат за ключови при реализирането на международното и 

междуведомствено сътрудничество при операции в отговор на бедствия 

и за хуманитарна помощ. Докладът описва как военните организационни 

културни особености, традиции, норми и процедури могат да бъдат 

проявени по отношение на хуманитарната общност по време на дадена 

операция в отговор на бедствие или криза. 

4. ВЪЛКОВ, Иван, Особености на планирането на отбранителни 

способности, Доклади на Научна конференция „Стратегическата среда 

за сигурност и участие на национални контингенти в операции на НАТО 

– баланс между амбиции и способности“ на Факултет „Национална 

сигурност и отбрана” на ВА „Г.С. Раковски“, 19.03.2009 г. 
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Резюме: 

В доклада се разглеждат теоретични обосновки на методите за 

планиране на отбранителни способности, използването на сценарии за 

планиране, както и някои теоретични и практико-приложни аспекти на 

планирането, базирано на способности. 

5. ВЪЛКОВ, Иван, Иновативни подходи към обучението по мениджмънт 

на сигурността и отбраната, Сборник доклади на Годишна научна 

конференция на Военна академия „Г.С. Раковски“ под патронажа на 

министъра на отбраната на Република България „Управление на знанието 

в научно-образователните организации“, април 2009 г. 

Резюме: 

Докладът акцентира на съвременни аспекти в управлението на 

знанията при преподаването на дисциплината „Мениджмънт на 

сигурността и отбраната“ – предизвикателствата към учебното 

съдържание произтичащи от широкия подход към сигурността, 

управлението на промяната в областта на отбраната, и свързаните с това 

нови форми и методи, използвани от научните звена за обучението по 

мениджмънт. 

 

6. ВЪЛКОВ, Иван, Българското участие в гражданско-военното 

сътрудничество (CIMIC) в Косово, Международна научна конференция 

под патронажа на Началника на ГЩ на БА „Косово и 

Многонационалните мирни сили“ 11-15 май 2009 г., ВА-София. 

Резюме: 

В доклада се разглеждат определена част от характеристиките и 

особеностите на развитието на стабилна и сигурна среда в Косово, 

основите на гражданско–военното сътрудничество, както и приноса на 

българските инженерни контингенти през десетгодишния период на 

тяхното участие в международните и съюзни усилия за изграждане и 

стабилизиране на Косово. 
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7. ВЪЛКОВ, Иван, Административна поддръжка на многонационални 

операции, Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил 

Левски“-2010, Сборник доклади Т. 8, стр. 94-103 2010, ISSN 1314-1937. 

Резюме: 

В тази публикация се обсъждат няколко основни въпроса за 

административната поддръжка на многонационални военни операции с 

участието на националните въоръжени сили. Описани са няколко 

подхода за класификация и управление на конкретните области и 

процеси в тази сфера на оперативна поддръжка и свързаните с тях 

функции на командирите, щабовете и щабните секции, както и 

отговорностите на военнослужещите от личния състав на щаба и 

формированията в многонационалните сили. 

8. ВЪЛКОВ, Иван, Дългосрочно планиране на единен комплект 

отбранителни способности, Годишна университетска научна 

конференция на НВУ "Васил Левски"-2010, Сборник доклади, 2010, Т.8, 

с. 104-117, ISSN 1314-1937. 

Резюме: 

Публикацията разглежда теоретични въпроси за методите на 

отбранителното планиране, както и опитът, придобит с добрите 

практики при планирането, основано на способности и насочено към 

развитието на един набор от гъвкави и мощни въоръжени сили с единна 

система за командване и управление. 

9. ВЪЛКОВ, Иван, Аналитичен подход за планиране на целеви способности 

на въоръжените сили, Годишна университетска научна конференция на 

НВУ "Васил Левски"-2010, Сборник доклади, 2010, Т. 8, с. 118-128, ISSN 

1314-1937. 

Резюме: 

Докладът описва аналитичен подход към планирането на 

целевите експедиционни способности на националните въоръжени сили. 

Авторът набляга на фазите на един целево аргументиран и 

дисциплиниран процес на интегрирано планиране на способности като 

част от единичен набор от въоръжени сили. 
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10. ВЪЛКОВ, Иван, Необходимост от добро управление на риска във 

военното образование,  Годишна университетска научна конференция на 

НВУ „Васил Левски“-2011, Сборник доклади, 2011,Т. 7, с. 122-131, ISSN 

1314-1937. 

Резюме: 

Публикацията разглежда някои специфични характеристики на 

управлението на риска в областта на военното образование. Предлага се 

набор от методически насоки за създаване и прилагане на стратегия за 

управление на риска в организациите от системата на военното 

образование като отговор на изискванията на националната правна и 

регулаторна рамка. Такава стратегия отразява нивото на резултатите от 

доброто управление постигнато в сферата на отбраната. Основно 

внимание се обръща на необходимостта от прилагане на интегриран и 

всеобхватен подход към риск мениджмънта на всяко ниво на управление 

на военното образование като неразделна част от цялостното управление 

на сигурността и отбраната. 

11. ВЪЛКОВ, Иван, Особености и предизвикателства при планирането на 

отбраната, базирано на способности за развитието на въоръжените 

сили на Република България, Доклад в Годишник на Факултет 

„Национална сигурност и отбрана“, ВА  „Г.С. Раковски“, 2/2013. 

Резюме: 

Разработката разглежда някои теоретични обосновки на 

съвременни методи за планиране на отбраната, както и някои 

теоретични и практико-приложни национални особености на 

планирането, базирано на способности с използването на сценарии за 

планиране в условията на динамична среда за сигурност и строго 

ограничена ресурсна рамка. 

 

12. БЕЧЕВ, Иван В., ВЪЛКОВ, Иван К., Организация на бюджетния процес 

в Министерството на отбраната при усъвършенстване на програмния 

подход за изграждане на отбранителни способности,  Годишна научна 

конференция на факултет "Национална сигурност и отбрана" ВА "Г.С. 

Раковски" с международно участие-2016. 
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Резюме: 

Докладът разглежда последователността в организирането и 

провеждането на бюджетния процес в Министерството на отбраната в 

рамките на единните национални изисквания на бюджетната 

процедура, определени от законите и регулативната рамка 

Министерството на финансите. 

13. БАТЕВА, Зорница, ВЪЛКОВ, Иван, Моделиране на градската среда за 

гарантиране на обществения ред и защитата от тероризъм,  Сборник, 

София: Национална и международна сигурност, НБУ 2017, с. 108, ISBN: 

9786191607679. 

Резюме: 

В съвременни условия нараства ролята и значението на 

сигурността на градската среда като част от гражданската сигурност. 

Докладът дава някои конкретни насоки за осигуряване на безопасна 

градска среда. Урбанизираните райони се характеризират с висока 

концентрация на престъпност и вероятност от тероризъм, но 

съществуват методи за моделиране на градската среда за превенция на 

престъпни намерения и намаляване на вероятните последствия, част от 

които са разгледани в доклада. 

14. ВЪЛКОВ, Иван, Отбранително планиране и аквизиция на държави от 

БРИКС – Бразилия и Русия, Доклад на Годишна университетска научна 

конференция на НВУ "Васил Левски"-2017, Сборник доклади, 2017, Т.1, 

стр. 179-191 на, ISSN 2367-7465. 

Резюме: 

Тази разработка се фокусира върху тема, която има само 

няколко публикации на български език и отразява основите на 

отбранителното планиране и аквизиция - придобиването на военни 

способности, свързани с доставки на оръжейни системи на базата на 

задълбочаването на политическите, икономическите и валутните 

отношения между страните от БРИКС - Бразилия, Русия, Индия, Китай 

и Южна Африка. Поради обширния характер на темата, тази 

публикация е съсредоточена само върху отбранителната политика и 

придобиването на две от тях - Бразилия и Русия. 
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15.  ВЪЛКОВ, Иван, Риск мениджмънтът в отбранителното 

програмиране - инструмент за добро управление на ресурсите за 

отбрана, Доклад на Годишна университетска научна конференция на 

НВУ „Васил Левски“-2017, Сборник доклади, 2017, Т.1, с. 192-203, ISSN 

2367-7465. 

Резюме: 

Дискутират се особеностите на приложението на теорията и 

добрите практики в управлението на риска при разработването и 

изпълнението на отбранителни програми за развитие на способностите 

на въоръжените сили. Това доказва своята необходимост, определена 

от нормативни изисквания и допринася за постигането на разумна 

увереност в изпълнението на целите на управлението на програми и 

проекти в отбраната. 

16. ВЪЛКОВ, Иван, Теоретични основи и добри практики при управление на 

портфолио от проекти и неговата приложимост в отбраната, Доклад 

на Годишна университетска научна конференция на НВУ "Васил 

Левски"-2017, Сборник доклади, Т.1, с. 204-216 на 2017, ISSN 2367-7465. 

Резюме:  

Докладът прави синтезиран преглед на теорията и 

инструментариума на управлението на портфолио от проекти в 

организацията. Разкриват се аспектите за прилагането на теоретичните 

подходи в практиката при управлението на портфолио от приоритетни 

проекти за модернизация и изграждане на нови способности на 

въоръжените сили. Доказва се необходимостта от познаването и 

ползването на специализиран софтуер и умения за поддържане на 

големи бази данни за управление на аквизиционни проекти. 

17. ВЪЛКОВ, Иван, Особености на средата и планиращи фактори при 

придвижване на военни сили и средства, Сборник доклади от Научна 

конференция „Актуални проблеми на сигурността”, 22-23 октомври 2020 

г. Изд. К-с на НВУ "Васил Левски", ISSN 2367-7465, с. 195-205; 

електронно издание ISSN 2307-7473, с. 167-177 (153- 163). 

Резюме:  
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Докладът разглежда спецификата в характеристиките на 

средата и планиращите фактори, изискващи внимание и съображения 

при организиране придвижването на войскови формирования и 

материални средства на територията на страната и при участие в съюзни 

и коалиционни експедиционни операции. 

18. ВЪЛКОВ, Иван, Области на ангажиране в гражданската сигурност и 

нормативни изисквания към планирането на гражданските ресурси за 

отбрана, Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми 

на сигурността”, 22-23 октомври 2020 г. Изд. К-с на НВУ, ISSN 2367-

7465, с. 206-216; електронно издание ISSN 2307-7473, стр. 178-188 (164 -

174). 

Резюме:  

Представени са областите на знания и компетенции от интерес 

на гражданската сигурност, направен е паралел с актуалните схващания 

в социалните и научни среди, органи, структури и компетенции в 

Република България. Извършен е преглед на публикации и нормативни 

изисквания за актуално планиране на гражданските ресурси за отбрана, 

предложени са изводи за обучение и развитие в посока на интеграцията 

на усилията. 

19. ВЪЛКОВ, Иван, Знанийна база и акценти за обучение в аквизицията на 

отбранителни системи, Сборник доклади от Научна конференция 

„Актуални проблеми на сигурността”, 22-23 октомври 2020 г. Изд. К-с на 

НВУ, ISSN 2367-7465, с. 217-227; електронно издание ISSN 2307-7473, 

стр. 189-199 (175 -185). 

Резюме: 

Разработката представя кратко и синтетично системата за 

отбранителна аквизиция и актуални схващания за нейното съществуване 

и развитие. Извършен е преглед на опита при прилагането на системния 

подход и инструментариум. Посочени са направления за обучение и 

интеграция на добри практики в областта на аквизицията на 

отбранителни системи. 

Разработил: 

д-р инж. Иван ВЪЛКОВ, доцент (ВАК) 
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SUMMARY 

OF SCIENTIFIC PAPERS 

of PhD Eng. Ivan Kostadinov VALKOV, Assoc. Prof. (HAC), 

submitted for participation in a competition for the academic position of "Associate 

Professor" for a civil servant in the department Competition for the academic 

position of "Associate Professor" for a civil servant in the field of higher education 

9. Security and Defense, professional field 9.2. Military Affairs, scientific specialty 

"Organization and Management of the Armed Forces", for the needs of the 

Department of Tactics, Armament and Navigation Training of the Faculty of 

Aviation of "Georgi Benkovski" Air Force Academy according to the order of the 

Chief of VVVU № RD-03-611 from 9.09.2020 and an announcement published in 

SG no. 86 of 06.10.2020, p. 98 

I.MONOGRAPH  

VALKOV, Ivan. Defense management. Theoretical models, tools and good 

practices. Sofia: Publisher: DioMira, 2020, pp. 1-240. ISBN 978-954-2977-74-2. 

 

Summary: 

This monograph systematizes, summarizes, further develops and supports 

with an up-to-date analytical approach the gained experience and practical results, 

which have been achieved with long-term purposeful national defense policy, 

materialized in planning and building the defense capabilities of the Armed Forces 

of Bulgaria. The study covers the period after the adoption of the Strategic Concept 

for Defense and Security of the Member States of the North Atlantic Treaty 

Organization (2010) called "Active Engagement, Modern Defense" and the 

subsequent current national documents. Updated National Security Strategy of the 

Republic of Bulgaria, National Program “Bulgaria in NATO and in European 

Defense 2020” (2014) and Program for Development of the Defense Capabilities of 

the Republic of Bulgaria 2020, (MoD-2015). The subject of analysis in the 

monograph are also the results of the Defense Review, conducted in 2019-2020 

according to the Guidance of the Minister of Defense on Defense Policy (2019-

2020), given the new planning horizon and the consistent implementation of the 

priority capabilities undertaken with the commitment to achieving the Force Golas 

by 2032.  



11 

 

The monograph highlights the advantages of capability-based planning and 

program management of the development of the armed forces as the main 

approaches to achieving the future state of defense in accordance with the trends and 

challenges in the development of the security environment. This is achieved through 

a focused and structured analytical review, in-depth scientific analysis and 

systematic synthesis of certain aspects of the theoretical models, methodologies and 

processes used in the formation and integration of joint and interoperable national 

defense capabilities. 

This scientific work is aimed at educational, research and expert audiences 

with specific interests in the field of defense policy and defense planning. It is a 

continuation and development of thematic areas, these and formulations studied in 

previous author's publications on the topic of the transformation of defense 

capabilities. The structure and introductory paragraphs of each part of the 

monograph allow their independent reading, in view of the specific interests and 

level of training of experts, students and researchers for whom it would be of interest. 

 

II. Scientific publications: 

1. VALKOV, Ivan, TSENOV, Metodi, RAYCHEVA, Bistra. International 

disaster relief and protection. Computer-assisted exercise "Savior 03" - the 

Bulgarian distance center, Proceedings of the Jubilee Scientific Conference 

with International Participation - VFU '2003, Sofia :, Publisher: VFU "Lyuben 

Karavelov", 2003, vol. II, pp. V-48-52 . ISBN 954-91127-1-3. 

Summary: 

The report presents current issues of training and practical training of 

multinational military contingents, based on modern information and 

communication technologies for distance learning and distributed efforts in 

response to disasters and incidents. 

2.  VALKOV, Ivan, Necessary operational capabilities of the military 

component for response to incidents and disasters, Sofia: Competition report: 

"Scientific support of the transformation in the security sector - 2006", CINSO 

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

BAS, pp. 122 - 133. 

Summary: 
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The report examines the application of principles for improving the 

capabilities of the military component to participate in national and 

international disaster response and humanitarian operations. Approaches are 

proposed for improving the organization, planning and interdepartmental 

coordination of the national disaster and incident management system. 

3. VALKOV, Ivan, Interdepartmental Cooperation for Integration of Incident 

and Disaster Response Capabilities, Second Scientific and Practical 

Conference on Emergency Management and Population Protection, Sofia-

BAS, November 9, 2007, CINSO-BAS, Proceedings, Academic Publishing 

House "Professor Marin Drinov" - BAS, pp. 88 - 101. 

Summary: 

The publication examines the features and principles of modern 

organizations that are important for improving military disaster response 

capabilities, as well as the role and place of some military command structures 

and procedures that are considered key in the implementation of international 

and interagency cooperation in operations in response to disasters and 

humanitarian aid. The report describes how military organizational cultural 

features, traditions, norms and procedures can be manifested in relation to the 

humanitarian community during an operation in response to a disaster or 

crisis. 

4. VALKOV, Ivan, Peculiarities of Defense Capability Planning, Reports of the 

Scientific Conference "Strategic Security Environment and Participation of 

National Contingents in NATO Operations - Balance between Ambitions and 

Capabilities" of the Faculty of National Security and Defense of “G.S. 

Rakovski” Defence and Staff College -Sofia March 19, 2009. 

Summary: 

The report discusses the theoretical justifications of defense capability 

planning methods, the use of planning scenarios, as well as some theoretical 

and practical aspects of capability-based planning. 

5. VALKOV, Ivan, Innovative approaches to training in security and defense 

management, Proceedings of the Annual Scientific Conference of “G.S. 

Rakovski” Defence and Staff College under the patronage of the Minister of 

Defense of the Republic of Bulgaria “Knowledge Management in Scientific 

and Educational Organizations”, April 2009. 
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Summary: 

The report focuses on contemporary aspects of knowledge 

management in the teaching of the discipline "Security and Defense 

Management" - the challenges to the curriculum arising from the broad 

approach to security, change management in the field of defense, and related 

new forms and methods used from the scientific units for management 

training. 

6. VALKOV, Ivan, Bulgarian Participation in Civil-Military Cooperation 

(CIMIC) in Kosovo, International Scientific Conference under the auspices of 

the Chief of Staff of the Bulgarian Armed Forces named "Kosovo Army and 

the Multinational Peace Force", 11-15 May 2009, “G.S. Rakovski” Defence 

and Staff College -Sofia. 

Summary: 

The report examines some of the characteristics and features of the 

development of a stable and secure environment in Kosovo, the foundations 

of civil-military cooperation, and the contribution of Bulgarian engineering 

contingents during the ten-year period of their participation in international 

and allied efforts to build and stabilize Kosovo. 

7. VALKOV, Ivan, Administrative Support of Multinational Operations, Annual 

University Scientific Conference of Vasil Levski National Military University-

2010, Proceedings Vol. 8, pp. 94-103 2010, ISSN 1314-1937. 

Summary: 

This publication discusses several key issues for the administrative 

support of multinational military operations involving national armed forces. 

Several approaches to the classification and management of specific areas and 

processes in this area of operational support and related functions of 

commanders, staffs and staff sections, as well as the responsibilities of 

military personnel of staff and formations in multinational forces are 

described. 

8. VALKOV, Ivan, Long-term planning of a single set of defense capabilities, 

Annual University Scientific Conference of “Vasil Levski” National Military 

University-2010, Proceedings, 2010, Vol. 8, pp. 104-117, ISSN 1314-1937. 
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Summary: 

The publication addresses theoretical issues of defense planning 

methods, as well as the experience gained with good practices in capability-

based planning and aimed at developing a set of flexible and powerful armed 

forces with a unified command and control system. 

9. VALKOV, Ivan, Analytical approach for planning the target capabilities of 

the armed forces, Annual University Scientific Conference of the “Vasil 

Levski” National Military University -2010, Proceedings, 2010, Vol. 8, pp. 

118-128, ISSN 1314-1937. 

Summary: 

The report describes an analytical approach to the planning of the 

target expeditionary capabilities of the national armed forces. The author 

emphasizes the phases of a purposefully argued and disciplined process of 

integrated capability planning as part of a single set of armed forces. 

10. VALKOV, Ivan, The need for good risk management in military education, 

Annual University Scientific Conference of “Vasil Levski” National Military 

University -2011, Proceedings, 2011, Vol. 7, pp. 122-131, ISSN 1314-1937. 

Summary: 

The publication examines some specific features of risk management 

in the field of military education. A set of methodological guidelines for the 

creation and implementation of a risk management strategy in the 

organizations of the military education system is proposed in response to the 

requirements of the national legal and regulatory framework. Such a strategy 

reflects the level of results of good governance achieved in the field of 

defense. Emphasis is placed on the need to apply an integrated and 

comprehensive approach to risk management at each level of military 

education management as an integral part of overall security and defense 

management. 

11. VALKOV, Ivan, Peculiarities and Challenges in Defense Planning Based on 

Capabilities for the Development of the Armed Forces of the Republic of 

Bulgaria, Report in the Yearbook of the Faculty of National Security and 

Defense, “G.S. Rakovski” Defence and Staff College, 2/2013. 
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Summary: 

The paper examines some theoretical justifications of modern 

methods of defense planning, as well as some theoretical and practical-

applied national features of planning based on capabilities using scenarios 

for planning in a dynamic security environment and a strictly limited 

resource framework. 

12. BECHEV, Ivan V., VALKOV, Ivan K., Organization of the budget process in 

the Ministry of Defense in improving the program approach to building 

defense capabilities, Annual Scientific Conference with international 

participation of the Faculty "National Security and Defense" “G.S. Rakovski” 

Defence and Staff College -2016. 

Summary: 

The report examines the consistency in the organization and conduct 

of the budget process in the Ministry of Defense within the framework of the 

uniform national requirements of the budget procedure, determined by the 

laws and the regulatory framework of the Ministry of Finance. 

13. BATEVA, Zornitsa, VALKOV, Ivan, Modeling of the urban environment for 

guaranteeing public order and protection against terrorism, Proceedings, 

Sofia: National and International Security, NBU 2017, p. 108, ISBN: 

9786191607679. 

Summary: 

In modern conditions, the role and importance of the security of the 

urban environment as part of civil security is growing. The report provides 

some specific guidelines for ensuring a safe urban environment. Urban areas 

are characterized by a high concentration of crime and the likelihood of 

terrorism, but there are methods for modeling the urban environment to 

prevent criminal intent and reduce the likely consequences, some of which are 

addressed in the report. 

14. VALKOV, Ivan, Defense Planning and Acquisition of BRICS Countries - 

Brazil and Russia, Report of the Annual University Scientific Conference of 

“Vasil Levski” National Military University -2017, Proceedings, 2017, Vol. 1, 

pp. 179-191, ISSN 2367-7465. 
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Summary: 

This study focuses on a topic that has only a few publications in 

Bulgarian and reflects the basics of defense planning and acquisition - the 

acquisition of military capabilities related to the supply of weapons systems 

based on the deepening of political, economic and monetary relations 

between the BRICS countries. - Brazil, Russia, India, China and South 

Africa. Due to the extensive nature of the topic, this publication focuses only 

on defense policy and the acquisition of two of them - Brazil and Russia. 

15. VALKOV, Ivan, Risk management in defense programming - a tool for good 

management of defense resources, Report of the Annual University Scientific 

Conference of “Vasil Levski” National Military University -2017, 

Proceedings, 2017, Vol. 1, pp. 192-203, ISSN 2367-7465. 

Summary: 

The peculiarities of the application of the theory and good practices 

in risk management in the development and implementation of defense 

programs for the development of the capabilities of the armed forces are 

discussed. This proves its necessity, determined by regulatory requirements 

and contributes to the achievement of reasonable confidence in the 

implementation of the objectives of the management of programs and 

projects in defense. 

16. VALKOV, Ivan, Theoretical foundations and good practices in project 

portfolio management and its applicability in defense, Report of the Annual 

University Scientific Conference of “Vasil Levski” National Military 

University -2017, Proceedings, Vol. 1, pp. 204-216 for 2017, ISSN 2367-7465. 

Summary:  

The report provides a synthesized overview of the theory and tools 

of project portfolio management in the organization. The aspects for the 

application of the theoretical approaches in practice in the management of a 

portfolio of priority projects for modernization and building of new 

capabilities of the armed forces are revealed. The need for knowledge and use 

of specialized software and skills for maintaining large databases for 

management of acquisition projects is proved. 
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17. VALKOV, Ivan, Peculiarities of the Environment and Planning Factors in the 

Movement of Military Forces and Loads, Proceedings of the Scientific 

Conference "Current Security Problems", October 22-23, 2020. Editing 

Complex of “Vasil Levski” National Military University, ISSN 2367-7465, pp. 

195-205; electronic edition ISSN 2307-7473, pp. 167-177 (153- 163). 

Summary:  

The report examines the specifics of the characteristics of the 

environment and the planning factors that require attention and considerations 

in organizing the movement of military formations and material resources on 

the territory of the country and in participating in allied and coalition 

expeditionary operations. 

18. VALKOV, Ivan, Areas of Engagement in Civil Security and Regulatory 

Requirements for the Planning of Civil Defense Resources, Proceedings of the 

Scientific Conference "Current Security Issues", October 22-23, 2020. Editing 

Complex of “Vasil Levski” National Military University, ISSN 2367-7465, pp. 

206-216; electronic edition ISSN 2307-7473, pp. 178-188 (164 -174). 

Summary:  

The areas of knowledge and competencies of interest to the civil 

security are presented, a parallel is made with the current concepts in the social 

and scientific circles, bodies, structures and competencies in the Republic of 

Bulgaria. A review of publications and regulatory requirements for up-to-date 

planning of civil defense resources has been made, conclusions for training 

and development in the direction of integration of efforts have been proposed. 

19. VALKOV, Ivan, Knowledge base and accents for training in the acquisition 

of defense systems, Proceedings of the Scientific Conference "Current Security 

Issues", October 22-23, 2020. Editing Complex of “Vasil Levski” National 

Military University, ISSN 2367-7465, pp. 217-227; electronic edition ISSN 

2307-7473, pp. 189-199 (175 -185). 

Summary: 

This paper presents briefly and synthetically the System of Defense 

Acquisition and current ideas about its existence and development. An 

overview of the experience in applying a systematic approach and tools has 
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been performed. Areas for training and integration of good practices in the 

field of acquisition of defense systems are indicated. 

 

Developed by: 

PhD Eng. Ivan VALKOV, Assoc. Prof. (HAC) 

 


