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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 
 

 

 

РР  ЕЕ  ЦЦ  ЕЕ  НН  ЗЗ  ИИ  ЯЯ  

 

от полковник професор д-р Николай Бонев Ничев,  

заместник-декан на факултет „Общовойскови“ при Национален военен 

университет „Васил Левски“, адрес: п.к. 5000, гр. Велико Търново,  

бул. „България“ №76, тел. 062 618 711 

 

на научните трудове, представени по конкурс за заемане на академична 

длъжност „доцент“ в катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“ във 

Военна академия „Г. С. Раковски“, в област на висшето образование 

9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.2. „Военно дело“, 

научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, по 

учебните дисциплини: „Логистично осигуряване на формированията в 

операциите“, „Основи на логистиката в мирновременната дейност на 

формированията от Българската армия“, „Логистично осигуряване на 

формированията от ВВС в операциите“ и „Снабдяване на войските с 

материални средства в операциите“, обявен със заповед № ОХ-388/05.05.2021 г. 

на министъра на отбраната и публикуван в Държавен вестник 

бр. 45/28.05.2021 г. 
 

на кандидата:  

подполковник д-р Ивайло Илиев Ралев, 

главен асистент в катедра „Комуникационни и информационни системи”,  

на факултет “Командно-щабен“ във Военна академия „Г. С. Раковски“ 
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1. Кои трудове от представените от кандидата се приемат за оценка от 

рецензента 

Списъкът на представените за конкурса научни трудове на кандидата 

подполковник д-р Ивайло Ралев съдържа 15 бр. заглавия с общ обем от 

483 страници,  разпределени в следните групи: 

 Монографии – 2 бр. с общ обем от 380 страници; 

 Научни статии – 5 бр. с общ обем от 39 страници; 

 Научни доклади – 8 бр. с общ обем от 64 страници. 

От тях 14 бр. са разработени самостоятелно, а 1 бр. е в съавторство, за 

което е приложен разделителен протокол. Всички трудове са публикувани на 

български език. 

Посочените трудове не повтарят публикациите, които кандидатът е 

представил при защитата на дисертационния си труд за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор“. 

Приемам количеството на представената за конкурса научна продукция 

като достатъчно. Същата е с точков еквивалент от 450 точки, при минимално 

изискуеми 400 точки съгласно минималните национални изисквания към 

научната дейност на кандидатите за заемане на академична длъжност „доцент“ 

по групи показатели за професионално направление 9.2 „Военно дело“. 
 

2. Обща характеристика на научноизследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата. 

Резултатите от научноизследователската и научно-приложната дейност на 

кандидата са представени чрез неговата публикационна дейност в периода    

2013-2021 г., както следва:  

 област  организация и управление на въоръжените сили – 14 бр. 

публикации; 

 обучение и подготовка на логистични кадри за нуждите на сектора за 

сигурност и отбрана – 1 бр. публикации. 
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Представените научни публикации попадат в област на висшето 

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

„Военно дело“, научна специалност „Организация и управление на въоръжените 

сили“ и покриват в пълен обем изброените в обявения конкурс учебни 

дисциплини.  

Стилът на автора е задълбочен, достъпен, логичен, аналитичен и 

академичен. 

Тематиката на научните трудове е посветена на актуални и важни 

въпроси, свързани с продоволственото осигуряване на Българската армия, 

логистичното осигуряване на авиационните формирования, подходите за 

изграждане, поддържане и развитие на логистичните способности на 

въоръжените сили в съвременната среда за сигурност и организацията на 

многонационалната логистична поддръжка в рамките на НАТО.  

Актуалността на разработките произтича от необходимостта от пълно и 

задълбочено изследване на проблемните моменти в посочените области и 

очертаване на пътищата за тяхното разрешаване. 

Специфичната научна област, в която работи кандидата предопределя 

участията му в научни форуми организирани основно от военни образователни 

институции – Военна академия „Г. С. Раковски“, Национален военен 

университет „Васил Левски“ и други в сектора за сигурност и отбрана. 

 

3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

В процеса на работата ми като член на научното жури не е получаван 

сигнал за плагиатство в публикациите на кандидата по конкурса. 

 

4. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата.  

Подполковник д-р Ивайло Ралев завършва Висшето военно общовойсково 

училище „Васил Левски“, гр. Велико Търново през 1999 г. с военна специалност 

„Продоволствено и вещево осигуряване“ и гражданска специалност – 
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„Икономика и управление на търговията“. През 2009 г. завършва ОКС 

„магистър“ във Военна академия „Г. С. Раковски“ по специалността 

„Организация и управление на логистичното осигуряване в оперативно-

тактическите формирования“, а през 2014 г. защитава дисертационен труд и 

придобива ОНС „доктор“ по научната специалност 05.12.01 „Организация и 

управление на Въоръжените сили“. Преминал е и през редица курсове за 

повишаване на неговата квалификация. 

Професионалната кариера на кандидата започва през 1999 г. като 

началник на служба за продоволствено и вещево снабдяване в изтребителна 

авиобаза. След това той последователно преминава през длъжности като 

началник на група за логистично осигуряване в зенитно-ракетен дивизион, 

началник на продоволствена и вещева секция в радиотехническа бригада, 

старши експерт в отдел „Планиране и развитие“ в Командването на 

Военновъздушните сили и началник на сектор за анализ, контрол за качеството 

на обучението и акредитация във Военна академия „Г. С. Раковски“. От 2016 г. 

е главен асистент в катедра „Логистика“ на Военна академия „Г. С. Раковски“. 

Видно е, че професионалната кариера на подполковник д-р Ивайло Ралев 

съответства напълно на научната област в която той работи. Натрупаният от 

него практически опит способства за по-нататъшното му успешно развитие като 

преподавател в областта на военната логистика. 

Владее английски език съгласно стандарта на НАТО STANAG-6001 на 

ниво 3, 2+, 3, 2. 

Постигнатите научни резултати позволяват формирането на необходимите 

компетенции и умения на кандидата за обучение на военни и цивилни кадри в 

областта на военната логистика. Те са полезни не само за учебния процес, но и 

за подготовката на всички длъжностни лица, които имат отношение към 

логистичното осигуряване на военните формирования в операции.  
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Предложената от кандидата научна продукция потвърждава неговия 

професионализъм и педагогически опит. В потвърждение на това е 

количеството на неговата аудиторна заетост и броя на дипломантите, на които 

той е бил научен ръководител – 20 слушатели и 8 студенти.  

Всеки от трудовете е последователно надграждане на научната и 

педагогическата дейност на подполковник д-р Ивайло Ралев след 

придобиването му на ОНС „доктор“. 

 

5. Основни научни резултати и приноси 

Основните резултати и приноси на кандидата, имащи значение за 

обогатяването на теорията и практиката в областта на военната логистика могат 

да бъдат обобщени в две основни направления, както следва: 

5.1. Научни приноси 

5.1.1. Систематизирани и доразвити са съществуващите теоретични 

постановки за продоволственото осигуряване на военните формирования в 

операции – публикации с номера 1.1, 2.3 и 2.5.1 

5.1.2. Систематизирани са знанията по логистичното осигуряване на 

авиационните формирования от Българската армия в мирно и военно време – 

публикации с номера 1.2, 2.1, 3.1 и 3.2. 

5.1.3. Въведен е системният анализ и са доразвити съществуващите 

знания, свързани с планирането на логистичното осигуряване на авиационните 

формирования при участието им в операции зад граница – публикации с номера 

1.2, 2.2, 3.1 и 3.2. 

5.1.4. Систематизирани и доразвити са съществуващите теоретични 

постановки за изграждане, поддържане и развитие на логистичните способности 

на Българската армия – публикации с номера 2.1, 2.4, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 и 3.8. 

                                                           
1 Номерацията е съгласно списъка на научната продукция на подполковник д-р Ивайло Илиев Ралев, 

представена за участие в конкурса за заемане на академична длъжност „доцент“. 
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5.1.5. Систематизирани и доразвити са теоретичните аспекти на военната 

логистика относно организацията на многонационалната логистична поддръжка 

в рамките на НАТО – публикации с номера 2.4, 3.3, 3.4 и 3.7. 

5.2. Научно-приложни приноси 

5.2.1. Формулирани са направления за усъвършенстване логистичната 

система на Българската армия чрез използване на логистични подходи в 

областта на продоволственото осигуряване, с цел постигане на по-високо 

качество, икономия на ресурси и разрешаване на възникнали логистични 

потребности на формированията – публикации с номера 1.1, 2.3 и 2.5. 

5.2.2. Предложени са нови подходи и виждания по въпросите, свързани с 

логистичното осигуряване на авиационните формирования от Българската 

армия – публикации с номера 1.2, 2.1, 2.2 и 3.1. 

5.2.3. Обосновани са обективни критерии и е предложен алгоритъм за 

планиране на  снабдяването на авиационните формирования при операции зад 

граница – публикации с номера 1.2 и 2.2. 

5.2.4. Формулирани са елементи и принципи за интегрирана логистична 

поддръжка на авиационната техника – публикации с номера 1.2 и 2.1. 

5.2.5. Представени са различни аспекти на продоволственото осигуряване, 

чрез анализ на резултатите и поуките от практиката и са систематизирани и 

критично обосновани направления за неговото усъвършенстване, свързани с 

внедряването на нова техника, технологии, продукти, стандарти на НАТО за 

усъвършенстване на логистичните процеси и дейности – публикации с номера 

1.1, 2.3 и 2.5. 

 

6. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката 

Научните приноси на кандидата допринасят за систематизиране и 

доразвиване на теоретичните постановки, свързани с планирането, 

организирането и управлението на логистичното осигуряване на въоръжените 
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сили в съвременните операции. Научно-приложната стойност на трудовете е 

постигната чрез предложените направления за усъвършенстване на 

логистичната система на Българската армия. 

Резултатите от научната дейност на подполковник д-р Ивайло Ралев могат 

и следва да се използват в учебния процес на факултет „Командно-щабен“ на 

Военна академия „Г. С. Раковски“ и училищата от военно-образователната 

система. 

Кандидатът е цитиран от 7 други автори в общо 12 бр. публикации, което 

е потвърждение за значимостта на неговите научни трудове. 

 

7. Оценка в каква степен приносите са дело на кандидата 

От представените 15 бр. научни трудове, 14 бр. са самостоятелни, а 1 бр. е 

в съавторство. Това дава основание постигнатите резултати да се оценят като 

собствен принос на кандидата. 

 

8. Критични бележки за рецензираните трудове 

Към представените за рецензиране научни публикации могат да се 

отправят и някои критични бележки и препоръки: 

 в оформянето на част от трудовете има неточности и редакционни 

грешки, които не намаляват научната им стойност; 

 част от разработките биха имали по-голяма стойност, ако са 

популяризирани на международни форуми и издадени на чужд език.   

 

9. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът смята, 

че следва да вземе отношение. 

Познавам подполковник д-р Ивайло Ралев като мой обучаем, а след това и 

като преподавател в катедра „Логистика” на Военна академия „Г. С. Раковски“.  

Личните ми впечатления са, че кандидатът е колегиален, с висока обща 

култура и професионална подготовка, с отговорно отношение към 



8 
 

преподаването и стремеж към овладяване на нови знания и умения. 

 

10. Заключение. 

Представената за конкурса документация и научна продукция от 

кандидата отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния 

състав в Република България, Правилника за неговото прилагане и 

нормативната база на Военна академия „Г. С. Раковски“ за заемане на 

академична длъжност „доцент” в съответната област на висшето образование.  

Оценката ми за научните трудове на подполковник д-р Ивайло Илиев 

Ралев, единствен участник в конкурса за заемане на академична длъжност 

„доцент“ в катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“ във Военна 

академия „Г. С. Раковски“, в област на висшето образование 9. „Сигурност и 

отбрана“, професионално направление 9.2. „Военно дело“, научна специалност 

„Организация и управление на въоръжените сили“, по учебните дисциплини 

„Логистично осигуряване на формированията в операциите“, „Основи на 

логистиката в мирновременната дейност на формированията от Българската 

армия“, „Логистично осигуряване на формированията от ВВС в операциите“ и 

„Снабдяване на войските с материални средства в операциите“ е положителна. 

 

11. Оценка на кандидатите. 

Активната преподавателска и научноизследователска дейност на 

кандидата, неговите лични качества и постигнатите значими научни резултати 

ми дават основание да предложа на уважаемото научно жури да класира 

кандидата по конкурса подполковник д-р Ивайло Илиев Ралев и да предложи на 

факултетния съвет на факултет „Командно-щабен” при Военна академия „Г. С. 

Раковски”, да бъде избран и да заеме академичната длъжност „доцент” в 

катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“ във Военна академия „Г. 

С. Раковски“, в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, 

професионално направление 9.2. „Военно дело“, научна специалност 
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„Организация и управление на въоръжените сили“, по учебните дисциплини: 

„Логистично осигуряване на формированията в операциите“, „Основи на 

логистиката в мирновременната дейност на формированията от Българската 

армия“, „Логистично осигуряване на формированията от ВВС в операциите“ и 

„Снабдяване на войските с материални средства в операциите“. 

 

 

Изготвил рецензията: 

полк. проф. д-р               П             Николай Ничев 

 

 

20.08.2021 г. 

гр. Велико Търново 
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REVIEW 

by Colonel Professor Nikolay Bonev Nichev, PhD 

Deputy Dean of the National Military University “Vasil Levski”, Veliko Tarnovo 

 

of scientific publications, 

presented in the competition for holding the academic position “Associate Professor” 

in the Logistics Department of the Command and Staff Faculty at the Rakovski 

National Defence College, in the Higher Education’s Domain “Security and 

Defence”, Professional Direction “Warfare”, Scientific Specialty “Organization and 

management of the Armed Forces”, for the disciplines “Logistic support of the 

military units in operations”, “Fundamentals of logistic support of the Bulgarian 

Army in peacetime”, “Logistic support of the Bulgarian Air Force units in operations” 

and “Supply of the military units with material resources in operations” 

 

of the candidate Lieutenant Colonel Ivaylo Iliev Ralev, PhD 

Chief assistant in the Communication and Information Department of the Command 

and Staff Faculty at the Rakovski National Defence College 

 

1. Which scientific works presented by the candidate are accepted for 

evaluation by the reviewer. 

The list of the scientific works of the LTC Ivaylo Ralev, PhD contains 15 titles 

with a total volume of 483 pages. They are divided into the following groups: 

 Monographs – 2 pcs. with a total volume of 380 pages; 

 Articles – 5 pcs. with a total volume of 39 pages; 

 Reports – 8 pcs. with a total volume of 64 pages. 

Fourteen of them are developed independently, and one is co-authored. All 

works are published in Bulgarian. 

The works do not repeat the publications that the candidate has presented in the 

procedure for acquisition of PhD degree. 

I accept the quantity of the presented scientific publications in the competition 

as enough. They have an equivalent of 450 points, with a minimum required of 400 

points according to the national minimum requirements for the scientific activity of 
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candidates for the academic position “Associate Professor” in the Professional 

Direction “Warfare”. 
 

2. General characteristics of the scientific, scientific-applied and pedagogical 

activity of the candidate. 

The scientific and scientific-applied results of the candidate are presented 

through his publishing activity in the period 2013-2021, as follows: 

 Organization and management of the Armed Forces – 14 publications; 

 Education and training of logistics personnel for the needs of the security and 

defense sector – 1 publication. 

The candidate’s publications fall in the field of Higher Education’s Domain 

“Security and Defence”, Professional Direction “Warfare”, Scientific Specialty 

“Organization and Management of the Armed Forces” and full cover the disciplines, 

which are included in the competition. 

The author's style is logical, analytical and academic. 

The scientific works are dedicated to important issues in the sphere of the food 

supply of the Armed Forces in operations, the logistics support of the aviation units, 

the approaches to build, maintain and develop the logistics capabilities of the 

Bulgarian Armed Forces in the contemporary security environment and the 

organization of multinational logistics support within NATO. 

The importance of the publications is determined by the need of a complete and 

in-depth study of the problems in the pointed areas and outlining the ways for their 

solution. 

The specific scientific field in which the candidate works determines his 

participation mainly in scientific forums organized by the military educational 

institutions such as Rakovski National Defence College, National Military University 

“Vasil Levski” and others. 
 

3. Opinion on the presence or absence of plagiarism. 

During my work as a member of the scientific jury, I didn’t receive any signals 

concerning plagiarism in the candidate’s publications. 
 

4. Evaluation of the applicant's pedagogical training and activities. 

LTC Ivaylo Ralev, PhD graduated from the Military School “Vasil Levski”, 

Veliko Tarnovo in 1999 with a military specialty “Food and Cloth Supply” and 

civilian specialty “Economics and Trade Management”. In 2009 he graduated from 
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the Rakovski National Defence College with master's degree in the specialty 

“Organization and Management of the Logistic Support in the Operational and 

Tactical Military Units”, and in 2014 he acquired PhD degree in the scientific 

specialty “Organization and Management of the Armed Forces”. He has also 

participated in many courses to improve his professional skills. 

The candidate’s professional career began in 1999 as Head of Food Supply 

Section at a fighter air base. After that he has appointed as Head of Logistics Group in 

an Air Defence unit, Head of Food Supply Section in an Air Surveillance Brigade, 

Senior Expert at the Planning and Development Department of the Air Force 

Command and Head of Sector for Analysis and Control of Educational Process at the 

Rakovski National Defence College. Since 2016 he has appointed as Senior Assistant 

in the Logistics Department at the Rakovski National Defence College. It is obvious 

that the candidate’s professional career fully corresponds to the scientific field in 

which he works. His practical experience helps to his further successful development 

as a lecturer in the field of the military logistics. The candidate speaks English 

according to the STANAG-6001 at level 3, 2+, 3, 2. 

His scientific results allow him to achieve the necessary competencies and skills 

to teach officers in the field of military logistics. The results are useful not only for 

the educational process, but also for the training of all logistic personnel who is 

involved in the logistic support of military units in operations. 

The scientific works proposed by the candidate confirms his professionalism 

and pedagogical experience. This is confirmed by the amount of his academic 

employment and the number of graduates of whom he was scientific supervisor – 28 

military and civilian students. Every work is an upgrade of the scientific and 

pedagogical activity of the candidate after his acquisition of PhD degree. 
 

5. Key scientific results and contributions. 

The main scientific contributions of the candidate in the field of military 

logistics can be summarized in two main directions, as follows: 

5.1. Scientific contributions 

5.1.1. The existing theoretical formulations for the food supply of the military 

units in operations are systematized and further developed – publications 1.1, 2.3 and 

2.5. 

5.1.2. The knowledge on the logistic support of the aviation units in peacetime 

and wartime is systematized – publications 1.2, 2.1, 3.1 and 3.2. 
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5.1.3. The system analysis has been introduced and the existing knowledge 

related to the planning of the logistic support of the aviation units in operations 

abroad has been further developed – publications 1.2, 2.2, 3.1 and 3.2. 

5.1.4. The existing theoretical formulations for building, maintaining and 

developing the logistics capabilities of the Bulgarian Army are systematized and 

further developed – publications 2.1, 2.4, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 and 3.8. 

5.1.5. The theoretical aspects of military logistics regarding the organization of 

multinational logistics support within NATO are systematized and further developed 

– publications 2.4, 3.3, 3.4 and 3.7. 

5.2. Scientific-applied contributions 

5.2.1. Directions have been formulated for improving the logistics system of the 

Bulgarian Army in the field of food supply, in order to achieve higher quality, save 

resources and solve the logistical needs of the units – publications 1.1, 2.3 and 2.5. 

5.2.2. New approaches and views on the logistic support of the aviation units by 

the Bulgarian Army are proposed – publications 1.2, 2.1, 2.2 and 3.1. 

5.2.3. An algorithm for planning the supply of aviation units in operations 

abroad is proposed – publications 1.2 and 2.2. 

5.2.4. Elements and principles for integrated logistic support of aviation 

platforms are formulated – publications 1.2 and 2.1. 

5.2.5. Various aspects of the food supply are presented through analysis of the 

results and lessons learned from practice and are systematized areas for its 

improvement, related to the introduction of new equipment, technologies, products, 

NATO standards – publications 1.1, 2.3 and 2.5. 
 

6. Assessing the significance of contributions to the science and practice. 

The candidate’s scientific results contribute for the systematization and further 

development of the theory related to the planning, organization and management of 

the military logistic support in contemporary operations. The scientific-applied value 

of the works has been achieved through the proposed directions for improving the 

logistics system of the Bulgarian Army. 

The scientific contributions by LTC Ivaylo Ralev, PhD can be used in the 

educational process of the Command and Staff Faculty at the Rakovski National 

Defence College and the schools of the national military education system. 

The candidate is cited by 7 other authors in 12 publications, which is a 

confirmation of the importance of his scientific work. 
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7. Assessment what degree of the contributions are made by the applicant. 

Fourteen of the presented publications are independent, and one is co-authored. 

This gives grounds to evaluate the achieved scientific results as the candidate’s own 

contribution. 
 

8. Critical remarks about the reviewed works. 

Some critical remarks and recommendations can be addressed to the scientific 

publications presented for review: 

 There are some inaccuracies and editorial errors in part of the publications, 

which do not reduce their scientific value; 

 Some of the publications will be with greater value if they are promoted in 

international forums and published in a foreign language. 
 

9. Personal impressions and other issues on which the reviewer thinks he 

should take a stand. 

I know LTC Ivaylo Ralev, PhD as my student, and then as a lecturer in the 

Logistics Department at the Rakovski National Defence College. 

My personal impression is that the candidate is collegial, with a high culture, 

professional skills, responsible attitude to teaching process and desire to acquire new 

knowledge and skills. 
 

10. Conclusion. 

The presented documentation and scientific works for the competition by the 

candidate meet the national requirements for the development of the academic staff in 

the Republic of Bulgaria and the regulations of the Rakovski National Defence 

College for holding the academic position “Associate Professor”. 

My assessment for the scientific publications of LTC Ivaylo Iliev Ralev, PhD, 

the only participant in the competition for the academic position “Associate 

Professor” in the Logistics Department of the Command and Staff Faculty at the 

Rakovski National Defence College, in Higher Education’s Domain “Security and 

Defence”, Professional Direction “Warfare”, Scientific Specialty “Organization and 

management of the Armed Forces” for the disciplines “Logistic support of the 

military units in operations”, “Fundamentals of logistic support of the Bulgarian 

Army in peacetime”, “Logistic support of the Bulgarian Air Force units in operations” 

and “Supply of the military units with material resources in operations” is positive. 
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11. Candidates’ evaluation. 

The candidate’s scientific results, pedagogical experience and professionalism 

give me grounds to propose to the honorable scientific jury of the competition to 

rank the candidate Lieutenant Colonel Ivaylo Iliev Ralev, Phd and to propose to 

the Faculty Council of the Command and Staff Faculty at the Rakovski National 

Defence College, to be chosen and to take the academic position “Associate 

Professor” in the Logistics Department of the Command and Staff Faculty at the 

Rakovski National Defence College, in the Higher Education’s Domain “Security and 

Defence”, Professional Direction “Warfare”, Scientific Specialty “Organization and 

management of the Armed Forces” for the disciplines “Logistic support of the 

military units in operations”, “Fundamentals of logistic support of the Bulgarian 

Army in peacetime”, “Logistic support of the Bulgarian Air Force units in operations” 

and “Supply of the military units with material resources in operations”. 
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