
 

ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ 

„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” 

 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 

от 

 

полковник доцент доктор Мануш Петков Христов, 

Доцент в катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“ 

на факултет „Авиационен“ от ВВВУ „Георги Бенковски“, гр. Долна 

Митрополия, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №1, телефон №064 837 217/ 

65725 

 

на 

 

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“, 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, 06.10.2020 г., бр. 86, с. 98 за дисциплини „Тактика на ВВС“, „Щабни 

процедури“ и работа на щабовете“, „Методика на тактическата подготовка 

на авиационните подразделения“, „Тактика на авиацията“, „Организация и 

използване на военни формирования, бойни технически средства и 

системи“, „Бюджетиране и управление на разходите“. 

  

 

на кандидата: 

Иван Костадинов Вълков, 

Доцент доктор, полковник о.з., ВВВУ „Георги Бенковски“ 

Единствен кандидат в конкурса 
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1. Кои трудове от представените от кандидата се приемат за 

оценка от рецензента. 

Кандидатът предлага на вниманието на журито 52 броя научни 

трудове за участие в конкурса. Паралелно с това, представя за сведение и 

друга информация. Тя показва неговото участие в научни проекти и като 

автор на учебни пособия за нуждите на обучението в качеството му на 

преподавател преди това. За рецензиране от научното жури, е предоставил 

от общото количество материали 20 единици, от които монографичен труд 

1 брой и 19 доклада, с които е участвал в работата на проведени научни 

конференции в страната. В 16 от тях той се представя като единствен 

автор, а в други 3 участва в съавторство. По отношение на последните, се 

предполага, че полагащите се точки според възприетите критерии се 

разпределят поравно между двамата автори, поради липсата на 

разделителен протокол. Монографичният труд е самостоятелно творение 

на кандидата, с което броят на индивидуалните творения нараства на 17. 

Предоставените за рецензиране материали (самостоятелни и колективни) 

се приемат в пълен обем за научна преценка без изключение.  

2. Обща оценка на кандидата и на предоставените материали. 

На базата на предоставената информация, е видно, че кандидатът не 

е нов в научните среди, като се имат предвид някои данни от творческата 

му и преподавателска кариера. В периода от 2009-2019 г. е бил 

преподавател във ВА „Г. С. Раковски“ като „Доцент“ и „Заместник-декан“. 

Има натрупан педагогически и административен опит, както и 

практически такъв в качеството му на изпълняваната мисия в състава на 

задграничен контингент. 

Всичко това показва, че научните му изследвания се съчетават с 

педагогически и организационен опит. 

Научните интереси на Иван Вълков са ориентирани в област на 

висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 
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9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на 

въоръжените сили“. 

3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на 

кандидата. 

Представените данни показват, че Иван Костадинов Вълков има 

необходимия изследователски, преподавателски и организационен опит в 

сферата на военното дело не само в теоретически, а и в практически 

аспект. 

В този смисъл се формира убеждението за съчетаване на тези 

няколко страни в едно цяло, което повишава очакванията от представянето 

му и в бъдещата дейност. 

Наблюдавал е и е подпомагал работата на дипломанти и докторанти, 

което показва, че владее механизмите за предаване на собствените си 

умения и знания на обучаемите. 

Написаните учебни пособия показват, че има необходимата 

методическа подготовка за представяне на учебния материал по подходящ 

и достъпен начин.  

Предоставената научна продукция е резултат от участието на 

кандидата в научни форуми в страната, текстът е на български език, а една 

от презентациите е поднесена на аудиторията и на английски език. 

Предоставеният монографичен труд и останалите материали 

отговарят на изискванията, които се поставят пред научните разработки и 

въведените нормативни критерии. Достигнатият брой точки по групите 

показатели възлизат на 273.33, което позволява да бъде допуснат до 

преценка на предоставената научна продукция от научното жури.  

4. Общ анализ на публикациите и научно-изследователската 

работа на кандидата. 

4.1. Научни приноси: 
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4.1.1. Изготвена е систематизация, свързана с участието на 

формирования от въоръжените сили на определени мисии, което по 

същество представлява нов синтез на съществуващите национални, с 

водещите чуждестранни възгледи за изграждане на система за управление 

при бедствия и инциденти. Представени материали с №7.25, 7.30, 7.31, 

7.46. 

4.1.2. Осъществени са анализ и синтез /при това по един достъпен за 

потребителя начин/ на теоретичните алтернативни подходи за планиране 

на отбраната по класическия модел за постигане на националните цели, в 

съчетание с използването на способностите на военния компонент на 

отбраната по модела на Бартлет. Разкрити са също така теоретичните 

основи и възможните критерии за прилагане на инструментариума, който е 

познат като планиране, базиращо се на способности в среда на 

неопределеност и ресурсни ограничения по теорията на Пол Дейвис. 

Представени материали с №7.32, 7.36, 7.39, 7.45. 

4.1.3. Направен е анализ на националния ни опит, който се базира на 

редица определящи принципи като: интеграция на цели и политики, 

интегрирано планиране, изпълнение и приоритизиране на целите, както и 

на редица още други. Представени материали с №7.36. 

4.1.4. Разкрита е по подходящ начин средата, в която се осъществява 

планирането, както и значението на минимизирането на риска, като 

основен критерий за постигането на ефективност на комплекса от бъдещи 

оперативни способности, които следва да бъдат адекватни на 

предизвикателствата и вероятните заплахи. Представени материали с 

№7.32, 7.36, 7.37, 7.38, 7.45, 7.46. 

4.1.5. Изготвено е конкретно предложение, базиращо се на разделяне 

на процесите на планирането от изпълнението на съответните фази, което 

позволява да бъде осъществен функционален анализ на наличните и 

бъдещи способности. Разкриват се и възможности да бъдат определени 
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областите от способности, дефицитите, излишъците от способности, както 

и търсенето на алтернативни решения с ясно открояване на потребните 

данни за анализ и на документите, които са свързани с планирането. 

Представени материали с № 7.32, 7.36. 

4.1.6. Създадена е систематизирана дефиниция за административната 

поддръжка на многонационалните операции. Чрез нея тя се представя като 

съчетание на щабната дейност, която е ориентирана към подбора, 

подготовката и управлението на личния състав с тази, осъществявана от 

конкретни щабни секции в хода на ротациите на контингентите. 

Представени материали с № 7.34, 7.35. 

4.1.7. Развити са възгледи, които са ориентирани към разкриване на 

ролята, значението и необходимостта от приоритетното развитие на 

експедиционните оперативни способности на въоръжените сили, които 

следва да притежават ротационен капацитет, достатъчен за участие в 

мисии, провеждани под егидата на ООН. Представени материали с 

№7.32, 7.34. 

В приложения набор от документи се очертава водещата роля на 

представения монографичен труд „Мениджмънт на отбраната. Теоретични 

модели, инструменти и добри практики“. 

Водеща в него се явява представената от автора мотивация, която е 

обвързана с необходимостта да се систематизират, обобщят, доразвият и 

подкрепят с подходящ аналитичен подход придобитият опит и 

практическите резултати, които са постигнати с целенасочена 

отбранителна политика и материализирани в планирането и изграждането 

на отбранителни способности на Въоръжените сили на Република 

България. 

Поставените основни цели и изведените основни задачи са в 

необходимата насока, а тяхното постигане и изпълнение се подкрепя от 

съдържанието. 
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Въведените ограничения са коректни и приемливи. Общият обем на 

изложението отговаря на установените стандарти за монографичен труд и 

позволява последователно и аргументирано да се представят проблемите и 

средствата за тяхното решаване. Изготвените приложения, таблици и 

фигури допълват смисъла на представените разсъждения и на 

повествованието като цяло. 

Предложеният в част втора национален модел за отбранително 

планиране, основан на теоретичните подходи и с отчитане на 

националните особености и добри практики, е полезен и съществен момент 

в работата. Същото може да се каже и по отношение на направените 

предложения и препоръки за посрещането на предизвикателствата пред 

прилагането на Интегрираната система за управление на ресурсите за 

отбрана - ИСУРО в Министерството на отбраната. 

Откроява се и връзката между постигането на целите на 

отбранителната политика и предизвикателствата, които се предполага, че 

може да отправи бъдещата среда за сигурност. 

Като цяло трудът е ориентиран към една разнородна аудитория от 

учени, експерти и обучаеми, които могат да открият в него необходимата 

полезна информация, която е обвързана с отбранителната политика и 

отбранителното планиране.  

Съдържанието на монографичния труд потвърждава и продължава 

изследователските интереси на автора по отношение на отбранителните 

способности, като се търсят пътищата, средствата и възможностите за 

тяхната трансформация и адекватност на предизвикателствата на времето. 

4.2. Научно-приложни приноси. 

При запознаването със съдържанието на останалата част от 

предложените за рецензиране материали, като научно-приложни приноси в 

тях могат да бъдат приети от посочените следните: 
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4.2.1. Доразвити са и са допълнени концепциите, които се отнасят до 

стандартните оперативни процедури (СОП), обвързани с използването на 

националните военни сили и средства в отговор на бедствия за оказване на 

хуманитарна помощ, както на територията на страната, така и при 

многонационални операции; Приложените формализовани документи, 

свързани с планиране и управление на операции, които се провеждат в 

отговор на бедствия, както и други документи с подобна насоченост; 

Разработеният пример на типов подход за решаване на инженерно-

технически въпроси в процеса на изготвяне на оценка на възможните 

рискове и свързаните с тях щети. Представени материали с №7.25, 7.30, 

7.31, 7.34, 7.36, 7.37. 

4.2.2. Предложената експериментална методология и доказаното 

практико-приложно значение на познаването и прилагането на 

националната методология за планиране на отбраната, базирано на 

способности и асоциирания с него инструментариум. Представени 

материали с №7.32, 7.33, 7.36, 7.38, 7.42, 7.43, 7.47. 

4.2.3. Осъщественият анализ на практическото приложение на 

програмното управление на ресурсите за отбрана, която е подчинена на 

изтъкнатите принципи, както и синтезираните препоръки по отношение 

прилагането на програмния подход и неговото усъвършенстване и 

постигане на приемственост между програмните периоди. Представени 

материали с № 7.40, 7.44. 

4.2.4. Представени са с реални данни актуалните отбранителни 

политики и програми за отбранителните бюджети на сегашния етап и в 

средносрочен период, което се явява доказателство по отношение на 

отбранителните способности и тяхната конкретна необходимост. 

Представени материали с №7.32, 7.40.  

Посочените научни и научно-приложни приноси в представените 

материали са лично дело на кандидата Иван Вълков. 
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5. Оценка на значимостта на приносите за науката и 

практиката. 

Представените доказателства за позовавания на публикациите 

(цитирания), чийто автор е Иван Вълков, отговарят на изискванията за 

определения брой точки и потвърждават, че към написаното от автора има 

интерес. От тях 6 (шест) са в монографични трудове и 1 (едно) в научен 

доклад от международна научна конференция. 

Трудовете, предложени на вниманието на журито, оформят 

впечатлението, че научните интереси и изследванията по конкретни 

проблеми нямат случаен характер. Те показват способност за 

съсредоточаване на научните проучвания в определени насоки, които 

могат да предоставят достатъчно солидна база за формулиране на 

конкретни изводи и поуки за практиката. 

Натрупаният опит може и следва да се развива пълноценно за 

приобщаване на новостите и поуките от практиката във войсковия живот и 

учебно-бойната дейност. 

6. Критични бележки за представените трудове. 

На базата на запознаването с предоставената научна продукция от 

кандидата Иван Костадинов Вълков, мога да отправя следните конкретни 

препоръки:  

- Да продължава изследователската си дейност все така конкретно и 

целенасочено. 

- Да съсредоточи вниманието си към това бъдещите изследвания да 

намерят място в научни издания, които са част от световната база данни. 

- На новото работно място да формира екип от преподаватели, 

студенти и курсанти, проявяващи интерес към проблемите на 

отбранителното планиране, програмното управление на ресурсите за 

отбрана и други, с които да разшири изследванията в тази насока.  
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7. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът 

счита, че следва да вземе отношение. 

Представената от кандидата информация показва, че притежава 

необходимия теоретически, управленски и практически опит, натрупан във 

ВА „Г. С. Раковски“ и в качеството му на офицер от нашия войскови 

контингент в процеса на изпълнение на мисия зад граница.  

В хода на чисто техническите и организационни взаимодействия 

около кандидатстването на Иван Вълков за заемане на обявената 

длъжност, се оформи впечатлението, че е склонен да приема отправените 

конкретни предложения и препоръки, което е една добра основа за 

създаване на необходимите условия за съвместна бъдеща дейност с 

останалия академичен състав от катедра „ТВНП“ и за издигане авторитета 

на военното ни образование. 

8. Заключение. 

Отправените препоръки са една добра база за по-нататъшното 

конкретно развитие на научните търсения на кандидата в избраната от него 

област. 

Предоставените материали, тяхното съдържание и конкретни 

приноси показват, че кандидатът Иван Костадинов Вълков е в 

съответствие с критериите, необходими за заемане на обявената 

академична длъжност „Доцент“ в катедра „Тактика, въоръжение и 

навигационна подготовка“ на факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги 

Бенковски“. 

9. Оценка на кандидатите. 

Като изхождам от предоставените от кандидата материали, тяхното 

съдържание и приносния им характер, считам, че имам необходимите 

основания в качеството си на член на научното жури по конкурса, да 

предложа кандидата (единствен) Иван Костадинов Вълков да заеме 

академичната длъжност „Доцент“ в катедра „Тактика, въоръжение и 
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навигационна подготовка“ на факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги 

Бенковски“, обявена със заповед на Началника на ВВВУ „Георги 

Бенковски“ №РД-03-611/9.09.2020 г. и публикуваната обява в ДВ, бр. 86 от 

06.10.2020 г.  

 

Дата: 10.01.2021 г.    Член на журито: .......................... 

               (подпис) 
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1. Which of the works submitted by the candidate are accepted for 

evaluation by the reviewer. 

The candidate brings to the attention of the jury 52 scientific papers for 

participation in the competition. In parallel, he presents for information 

other information, as well. She shows his participation in research projects 

and as an author of teaching aids for the needs of training as a academic 

teacher before. For review by the scientific jury, he provided 20 units of 

the total amount of materials, of which 1 monograph and 19 reports, with 

which he participated in the work of scientific conferences in the country. 

In 16 of them he presents himself as the sole author, and in another 3 he 

participates in co-authorship. With regard to the latter, it is assumed that 

the points due according to the accepted criteria are distributed equally 

between the two authors, due to the lack of a separation protocol. The 

monographic work is an independent work of the candidate, with which 

the number of individual works increases to 17. The materials submitted 

for review (individual and collective) are accepted in full for scientific 

assessment without exception.  

2. Overall evaluation of the applicant and the submitted materials 

Based on the information provided, it is clear that the candidate is not new 

in the scientific community, given some data from his creative and 

academic teaching career. In the period from 2009-2019 he was a 

academic lecturer at the “G. S. Rakovski” Defence and Staff College as 

“Associate Professor” and an elective academic position of “Deputy 

Dean”. He has accumulated pedagogical and administrative experience, as 

well as practical experience as a mission in the foreign contingent.  

All this shows that his research is combined with pedagogical and 

organizational experience. 
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Ivan Valkov's research interests are oriented 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”. 

3. Assessment of the pedagogical preparation and activity of the 

candidate 

The presented data show that Ivan Kostadinov Valkov has the necessary 

research, academic teaching and organizational experience in the field of 

military affairs not only in theoretical but also in practical terms. 

In this sense, the belief is formed to combine these several features into 

one whole, which raises expectations from his performance in future 

activities. 

He has observed and supported the work of graduates and doctoral 

students, which shows that he knows the mechanisms for transmitting his 

own skills and knowledge to students. 

The written textbooks show that he has the necessary methodological 

preparation for presenting the study material in an appropriate and 

accessible way. 

The submitted scientific production is a result of the candidate's 

participation in scientific forums in the country, the text is in Bulgarian, 

and one of the presentations is presented to the audience in English. 

The submitted monographic work and the other materials meet the 

requirements set for the scientific developments and the introduced 

normative criteria. The achieved number of points in the groups of 

indicators amounts to 273.33, which allows to be admitted to the 

assessment of the submitted scientific production by the scientific jury. 

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

candidate 
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4.1. Scientific contributions: 

4.1.1. A systematization related to the participation of armed forces units 

in certain their missions has been prepared, which is essentially a 

new synthesis of the existing national views, with the leading 

foreign ones for building a management system for disasters and 

incidents. Presented materials with №7.25, 7.30, 7.31, 7.46. 

4.1.2. An analysis and synthesis (in a way accessible to the user) of the 

theoretical alternative approaches to defense planning according to 

the classical model to achieve national goals, in combination with 

the use of the capabilities of the military component of defense 

according to the Bartlett model. The theoretical foundations and 

possible criteria for the application of the toolkit, which is known as 

planning based on abilities in an environment of uncertainty and 

resource constraints according to the theory of Paul Davis, are also 

revealed. Presented materials with №7.32, 7.36, 7.39, 7.45. 

4.1.3. An analysis of our national experience has been made, which is 

based on a number of defining principles such as: integration of 

goals and policies, integrated planning, implementation and 

prioritization of goals, as well as a number of others. Presented 

material with №7.36. 

4.1.4. The environment in which the planning takes place, as well as the 

importance of risk minimization, is adequately revealed as a key 

criterion for achieving the effectiveness of the set of future 

operational capabilities, which should be adequate to the challenges 

and possible threats. Presented materials with №7.32, 7.36, 7.37, 

7.38, 7.45, 7.46. 

4.1.5. A specific proposal has been prepared, based on the separation of 

the planning processes from the implementation of the respective 

phases, which allows a functional analysis of the available and 
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future capabilities. Opportunities are also opened to identify the 

areas of capabilities, deficits, surpluses of capabilities, as well as 

the search for alternative solutions with a clear highlight of the 

necessary data for analysis and the documents related to planning. 

Presented materials with № 7.32, 7.36. 

4.1.6. A systematic definition of the administrative support of 

multinational operations has been created. Through it, it is 

presented as a combination of staff activities, which is oriented 

towards the selection, training and management of personnel with 

that carried out by specific staff sections in the course of rotation of 

contingents. Presented materials with № 7.34, 7.35. 

4.1.7. Views have been developed that are oriented towards revealing the 

role, importance and necessity of the priority development of the 

expeditionary operational capabilities of the armed forces, which 

should have a rotational capacity sufficient for participation in 

missions conducted under the auspices of the UN. Presented 

materials with №7.32, 7.34. 

The attached set of documents outlines the leading role of the presented 

monographic work “Defense Management. Theoretical models, tools and 

good practices. 

Leading in it is the motivation presented by the author, which is related to 

the need to systematize, summarize, further develop and support with an 

appropriate analytical approach the experience gained and practical results 

achieved by targeted defense policy and materialized in the planning and 

building of defense capabilities. of the Armed Forces of the Republic of 

Bulgaria. 
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The set main goals and the derived main tasks are in the necessary 

direction, and their achievement and implementation is supported by the 

content. 

The introduced restrictions are correct and acceptable. The total volume of 

the exhibition corresponds to the established standards for monographic 

work and allows to present the problems and the means for their solution 

consistently and with arguments. The prepared appendices, tables and 

figures complement the meaning of the presented reasonings and the 

narrative as a whole. 

The proposed in Part Two national model for defense planning, based on 

theoretical approaches and taking into account national characteristics and 

good practices, is a useful and important point in the work. The same can 

be said with regard to the proposals and recommendations made for 

meeting the challenges to the implementation of the Integrated Defense 

Resource Management System - ISURO in the Ministry of Defense. 

The connection between the achievement of the goals of the defense 

policy and the challenges that the future security environment may pose 

also stands out. 

In general, the work is oriented to a diverse audience of scientists, experts 

and students, who can find in it the necessary useful information that is 

related to defense policy and defense planning. 

The content of the monographic work confirms and continues the author's 

research interests in terms of defense capabilities, looking for ways, 

means and opportunities for their transformation and adequacy to the 

challenges of the time. 

4.2. Scientific and applied contributions. 
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Upon acquaintance with the content of the rest of the materials proposed 

for review, as scientific and applied contributions in them can be accepted 

from the following: 

4.2.1. The concepts related to the standard operating procedures (SOPs) 

related to the use of national military forces and disaster response 

resources for humanitarian assistance, both on the territory of the 

country and in multinational operations, have been further 

developed and supplemented; The attached formalized documents 

related to the planning and management of operations conducted in 

response to disasters, as well as other documents with a similar 

focus; The developed example of a standard approach for solving 

engineering and technical issues in the process of preparing an 

assessment of possible risks and related damages. Presented 

materials with №7.25, 7.30, 7.31, 7.34, 7.36, 7.37. 

4.2.2. The proposed experimental methodology and the proven practical 

and applied significance of the knowledge and application of the 

national methodology for defense planning, based on capabilities 

and the associated tools. Presented materials with №7.32, 7.33, 

7.36, 7.38, 7.42, 7.43, 7.47. 

4.2.3. The analysis of the practical application of the program 

management of defense resources, which is subject to the stated 

principles, as well as the synthesized recommendations regarding 

the application of the program approach and its improvement and 

achieving continuity between the programming periods. Presented 

materials with № 7.40, 7.44. 

4.2.4. The current defense policies and programs for the defense budgets 

at the current stage and in the medium term are presented with real 

data, which is a proof regarding the defense capabilities and their 

specific need. Presented materials with №7.32, 7.40. 
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The indicated scientific and scientific-applied contributions in the 

presented materials are a personal work of the candidate Ivan Valkov. 

5. Assessment of the significance of contributions to science and 

practice 

The presented evidence for references to the publications (citations), 

whose author is Ivan Valkov, meet the requirements for the specified 

number of points and confirm that there is interest in what the author has 

written. Of these, 6 (six) are in monographs and 1 (one) in a scientific 

report from an international scientific conference. 

The works presented to the attention of the jury give the impression that 

the scientific interests and research on specific issues are not accidental. 

They show the ability to focus research in specific areas, which can 

provide a sufficiently solid basis for formulating specific conclusions and 

lessons for practice. 

The accumulated experience can and should be fully developed to 

incorporate the innovations and lessons learned from the practice in the 

military life and the training and combat activity. 

6. Critical notes on the submitted works 

Based on the acquaintance with the scientific production provided by the 

candidate Ivan Kostadinov Valkov, I can make the following specific 

recommendations: 

- To continue its research activities still concretely and purposefully. 

- To focus on future research finding a place in scientific journals that are 

part of the global database. 

- At the new workplace to form a team of teachers, students and cadets 

interested in the problems of defense planning, program management of 
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defense resources and others, with which to expand research in this 

direction. 

7. Personal impressions and other issues on which the reviewer 

considers that he should take a stand 

The information presented by the candidate shows that he has the 

necessary theoretical, managerial and practical experience gained in “G. 

S. Rakovski” Defence and Staff College and in his capacity as an officer 

of our military contingent in the process of carrying out a mission abroad.  

In the course of the purely technical and organizational interactions 

around the application of Ivan Valkov for the announced position, the 

impression was formed that he is willing to accept the specific proposals 

and recommendations, which is a good basis for creating the necessary 

conditions for joint future activities with others. academic staff from the 

Department of TANT and to raise the prestige of our military education. 

8. Conclusion 

The recommendations made are a good basis for the further concrete 

development of the candidate's scientific research in the chosen field. 

The provided materials, their content and specific contributions show that 

the candidate Ivan Kostadinov Valkov is in accordance with the criteria 

necessary for the announced academic position "Associate Professor" in 

the Department of Tactics, Armament and Navigation Training at the 

Faculty of Aviation of "Georgi Benkovski" Air Force academy. 

9. Evaluation of candidates 

Based on the materials provided by the candidate, their content and their 

contribution nature, I believe that I have the necessary grounds as a 

member of the scientific jury for the competition to propose the candidate 

(the only) Ivan Kostadinov Valkov to take the academic position of 
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"Associate Professor" in the department. "Tactics, armament and 

navigation training" of the Faculty of Aviation of "Georgi Benkovski" 

AFA, announced by order of the Commandant of "Georgi Benkovski" 

AFA №RD-03-611 / 9.09.2020 and the published announcement in SG, 

issue . 86 of 06.10.2020. 

 

 

Date: 10.01.2021      Jury member: 

.......................... 

               (signature) 

 


