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ВОЕННА AКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 
1504, София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел. 26 567 

НАЦИ  
 

 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 
 

от полк. доц. д-р инж. Любен Николов Димитров 

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

Военна академия „Георги Стойков Раковски“ 

№ 33116 в Регистър за научната дейност в Република България – 
https://cris.nacid.bg/public/scientist-preview/30319 

Област на висшето образование: - 9. „Сигурност и отбрана”, 

Професионално направление: - 9.2. „Военно дело”, Научна специалност 

05.12.01.  „Организация и управление на Въоръжените сили”. 

 

гр. София -п.к.1517, ж.к. „Суха река“, ул. „Байлово“ № 86, вх. Д,  ап.111 

GSM - 0878 4567 05,  е-mail: kapcazov@abv.bg, l.dimitrov@rndc.bg  

  

на научните трудове представени по конкурс за заемане на академичната 

длъжност „доцент“ за военнослужещ, в област на висше образование 9. 

„Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. „Военно дело”, 

научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ в 

катедра „Логистика” на факултет „Командно-щабен” във Военна академия 

„Георги Стойков Раковски“. 

 

Конкурсът е обявен със заповед на министъра на отбраната № ОХ-

388/05.05.2021 г. и обнародван в ДВ бр. № 45/28.05.2021 г. 

Съставът на Научното жури е отдаден в заповед на началника на ВА  „Г. 

С. Раковски“ с рег. № СИ29-РД03-191/02.07.2021 г.  

 

Единствен кандидат в конкурса е подп. д-р Ивайло Илиев Ралев, главен 

асистент в катедра „Комуникационни и информационни системи” на факултет 

„Командно-щабен”, който с решение съгласно протокол рег. №СИ-29-

5249/29.07.2021 г. от заседанието на комисията за преглед на документите и 

допускане до участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ 

е допуснат до участие в конкурса. 

       

Въз основа на представените за оценка материали по конкурса считам, че 

подп. д-р Ивайло Ралев отговаря на изискванията по чл. 24 и чл. 26 от 

ЗРАСРБ. 

 

https://cris.nacid.bg/public/scientist-preview/30319
mailto:kapcazov@abv.bg
mailto:l.dimitrov@rndc.bg
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1. Кои трудове от представените от кандидата се приемат за оценка 

от рецензента. 

Подполковник д-р Ивайло Илиев Ралев участва в конкурса за заемане на 

академична длъжност „доцент“ с общо 15 (петнадесет) публикации в областта 

на обявения конкурс съгласно следната рекапитулация: 
 

 

№ 

Вид на 

публикациите 

Самостоятелни В съавторство Общ брой на 

публикациите 

Общ 

брой 

В т.ч. в 

чужбина 

Общ 

брой 

В т.ч. в 

чужбина 

Общ 

брой 

В т.ч. в 

чужбина 

1. Монография 2 - - - 2 - 

2. Доклади 7 - 1 - 8 - 

3. Статии 5 - - - 5 - 

 Всичко 14 - 1 - 15 - 

 

Посочените от кандидата заглавия са разпределени както следва: 

 монографии – 308 страници; 

 статии – 41 страници; 

 доклади – 59 страници; 

Всичко – 408 страници 

След като се запознах с материалите по конкурса считам, че 

представените от кандидата научни публикации отговарят на посочените в 

министерска заповед № ОХ-388/05.05.2021г. учебни 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“. 

Не приемам за оценка публикация 3.8. „Съвременни аспекти на 

логистичното осигуряване и влиянието им върху подготовката на логистични 

офицери“, Годишник на ВА „Г. С. Раковски“, факултет „Командно-щабен“, 

София, 2009 г., ISSN 1312–2991, стр. 321-324 поради мое съавторство. 
 

2. Обща характеристика на научноизследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата. 

Научно-изследователската дейност на кандидата е насочена към 

теорията и практиката на военната логистика, което дава възможност да бъдат 

разкривани и решавани проблеми за усъвършенстване на логистичната 

система и придобиване на необходимите логистични способности. 
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Като доказателство за активната си научно-приложна дейност, 

кандидатът е представил за рецензиране 15 публикации. От тях 14 са 

самостоятелни и 1 в съавторство, която не е обект на рецензиране. По своя 

характер публикациите са: монографични трудове - 2; научни статии  и 

доклади от научни конференции -13. 

Резултатите от научно-изследователската и приложна дейност са 

представени на научни  конференции и в периодични научни издания. 13 бр. 

(тринадесет) от представените публикации са публикувани в нереферирани 

научни издания с научно рецензиране, като от тях 5 (пет)  са статии (2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5) и 8 (осем)  са доклади (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8) 

Анализът на професионалното развитие на кандидата показва, че той 

притежава богат практически опит и компетентност за организиране и 

управление на логистичното осигуряване на формированията от ВВС и 

специално в областта на продоволственото и вещевото осигуряване, 

планирането и развитието на ВВС и обучението на бакалаври и магистри в  

област на висше образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално 

направление 9.2. „Военно дело” и научна специалност „Организация и 

управление на въоръжените сили.  

През 2013 г., след обучение във ВА “Г. С. Раковски”, защитава 

дисертационен труд и придобива ОНС „доктор“ по научната специалност 

„Организация и управление на въоръжените сили“, „Военно дело“. 

През 2016 г. е назначен за главен асистент в катедра „Логистика” на 

факултет „Командно-щабен”. 

Предоставената от кандидата за конкурса научна продукция по чл. 2б, 

ал. 2 и 3 от Закона за развитието на академичния състав в Република България 

отговаря напълно на изискванията на оценъчната система на показателите за 

заемане на академична длъжност „доцент“ по дейности и показатели с общо 

450 точки при изискуеми 400, както следва: група А – 50 точки;  група В – 100 

точки; група Г – 225 точки; група Д – 75 точки. 

Трудовете са предназначени за подготовка на слушатели, студенти, 

специализанти и докторанти. Представените за рецензиране научни трудове и 

публикации са в достатъчно количество и притежават необходимото качество 

за участие в конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” във ВА „Г. 

С. Раковски“. 
 

3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

Към днешна дата не ми е известно да са постъпили  сигнали относно 

публикациите на кандидата за плагиатсво или за недобросъвестно използване 

на чужди научни резултати и публикации. 
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4. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата. 

Преподавателската дейност на кандидата от 2016 г. до сега се заключава 

във водене на занятия по магистърски специалности в професионални 

направления „Военно дело“ и „Национална сигурност“. Основно провежда 

лекции, практически занятия и упражнения в катедра  „Логистика“ на ВА Г. С. 

Раковски“ съгласно действащите учебни планове 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“.  

Аудиторната заетост на кандидата е както следва: за 2016/2017 г. – 

281 часа, за 2017/2018 г. – 479 часа, за 2018/2019 г. – 383 часа, за 2019/2020 г. – 

351 часа, за 2020/2021 г. – 387 часа. 

От  2019 г. води занятия и в Стопанския факултет на СУ „Св.св. Кирил и 

Методий“ по учебната дисциплина „International Logistics&Spedition”, на 

английски език.  

Кандидатът е ръководил 28 (двадесет и осем) дипломанти от които 20 

(двадесет) слушатели и 8 (осем) студенти.  

Преподавателската натовареност на кандидата е в съответствие с чл. 24 

от Закона за развитие на академичния състав в Република България. 
 

5. Основни научни резултати и приноси. 

Представените за участие в конкурса научни трудове доказват, че 

основните научни резултати и приноси на кандидата са с научен и научно- 

приложен характер и могат да се обобщят в следните тематични области: 

5.1. Научни приноси:  

5.1.1. 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. (1.1, 2.3, 2.5) 

5.1.2. Систематизирани са знанията по логистичното осигуряване на 

авиационните формирования от Българската армия в мирно и военно време. 

(1.2, 2.1, 3.1, 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. (1.2, 2.2, 3.1, 3.2) 

 



5 

 

5.1.4. Систематизирани и доразвити са съществуващите теоретични 

постановки за изграждане, поддържане и развитие на логистичните 

способности на Българската армия. (2.1, 2.4, 3.1, 3.3, 3.5,   (3.6, 3.7) 

5.1.5. Систематизирани и доразвити са теоретичните аспекти на военната 

логистика относно организацията на многонационалната логистична 

поддръжка в рамките на НАТО. (2.4, 3.3, 3.4, 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. (1.1, 2.3, 2.5) 

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

логистичното осигуряване на авиационните формирования от Българската 

армия. (1.2, 2.1, 2.2, 3.1) 

5.2.3. Обосновани са обективни критерии и е предложен алгоритъм за 

планиране на  снабдяването на авиационните формирования при операции зад 

граница. (1.2, 2.2) 

5.2.4. Формулирани са елементи и принципи за интегрирана логистична 

поддръжка на авиационната техника. (1.2, 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.( 1.1, 2.3, 2.5)  

В качеството си на рецензент, приемам горепосочените научни и научно- 

приложни приноси. 
 

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

Научните и научно-приложните приноси на кандидата са значими, като 

неговите трудове са доказано цитирани в издания с научно рецензиране (13 

цитирания). Същите допълват и доразвиват теоретичните постановки по 

важни направления на логистичното осигуряване на военните формирования в 

операции.  

Приносите на кандидата могат успешно да се прилагат в обучението на 

слушатели и студенти в професионалните направления „Военно дело“ и 

„Национална сигурност“ във Военна академия „Г. С. Раковски“ и другите 

институции от военно образователната система на страната. Те биха могли да 
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се използват и при разработването на доктринални документи в областта на 

военната логистика и в практическата дейност на военните формирования. 
 

7. Оценка в каква степен приносите са дело на кандидата. 

Научните и научно-приложните приноси са в пълна степен дело на 

кандидата. 
 

8. Критични бележки за представените трудове. 

Нямам критични бележки към кандидата и представените за рецензиране 

материали. Препоръчвам му да положи по-големи усилия за популизиране на 

резултатите от научноизследователската и преподавателската си дейности в 

международни научни издания. 
 

9. Заключение. 

Представените научни трудове по конкурса за доцент са доказателство, 

че подп. д-р Ивайло Илиев Ралев е изграден преподавател и научен работник, 

който има редица научни и научно-приложни приноси и отговаря на 

изискванията за заемане на академичната длъжност „доцент“. 
 

10. Оценка на кандидата. 

Поради всичко гореизложено, убедено давам положителна оценка на 

подп. д-р Ивайло Илиев Ралев за избора да заеме академичната длъжност 

„доцент” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и 

отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност 

„Организация и управление на въоръжените сили” в катедра „Логистика” на 

факултет „Командно-щабен” във Военна академия „Г. С. Раковски. 

 

                                                                    Член на научното жури: 

 

                                                 полк. доц. д-р              П             Любен Димитров 

 

20.08.2021 г. 

гр. София                                    
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REVIEW 

by Colonel Associated Professor Luben Nikolov Dimitrov, PhD 

Associated Professor at the Logistics Department, Command and Staff Faculty, 

Rakovski National Defence College, Sofia, Bulgaria 

 

of the Scientific Publications, 

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

Logistics Department, Command and Staff Faculty at the Rakovski National 

Defence College, in the Area of Higher Education “Security and Defence”, 

Professional field “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”.  

The competition is announced by order of the Minister of Defence of the Republic 

of Bulgaria No ОХ-388 of 05 May 2021 and published in the State Journal No 45 of 

28 Aug 2021. 

 

of the candidate Lieutenant Colonel Ivaylo Iliev Ralev, PhD 

Chief assistant in the Communication and Information Department,  

Command and Staff Faculty, Rakovski National Defence College, Sofia, Bulgaria 

 

 

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

evaluation by the reviewer. 

LTC Ivaylo Ralev, PhD participates in the competition for the academic 

position “Associate Professor” with a total of 15 publications in the field of the 

announced competition, as follows: 

 Monographs – 2 pcs with a total volume of 308 pages; 

 Articles – 5 pcs with a total volume of 41 pages; 

 Reports – 8 pcs with a total volume of 59 pages. 

Total volume – 408 pages. 

I consider that the scientific publications submitted by the candidate 

correspond to the disciplines listed in the order of the Minister of Defence of the 

Republic of Bulgaria No ОХ-388 of 05 May 2021, as follows: “Logistic support of 
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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”.  

I do not accept for assessment the publication 3.8. “Contemporary aspects of 

the logistics support and their impact on the training of logistic officers”, Rakovski 

National Defence College, Command and Staff Faculty, Sofia, 2009, ISSN 1312-

2991, pgs 321-324, due to my co-authorship. 
 

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

pedagogical activity of the candidate. 

The scientific activity of the candidate is focused on the theory and practice of 

military logistics. It reveals problems and suggests directions for improving the 

logistics system and developing the necessary logistics capabilities. As a proof of 

his scientific activity, the candidate has submitted 15 publications for review. Of 

these, 14 are independent and 1 co-authored, which is not subject to review.  

The results of the scientific researches are presented at scientific conferences 

and in periodical scientific publications. 13 (thirteen) pcs of the presented 

publications have been published in non-refereed scientific journals, of which 5 

(five) are articles (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5) and 8 (eight) are reports (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

3.5, 3.6, 3.7, 3.8). 

The analysis of the candidate's professional development shows that he 

possesses extensive practical experience and competence in organizing and 

managing the logistic support of Air Force units, and specifically in the field of food 

and material supply, Air Force planning and development, and the training of 

bachelor's and master's students in the Area of Higher Education “Security and 

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

Management of the Armed Forces”.   

In 2013 he defended his dissertation and obtained PhD degree in the Scientific 

Specialty “Organization and Management of the Armed Forces”. 

In 2016 he was appointed as a Chief Assistant at the Logistics Department, 

Command and Staff Faculty at the Rakovski National Defence College. 

The scientific production submitted by the candidate fully meets the 

requirements of the evaluation system for holding the academic position “Associate 

Professor” in the Professional field “Warfare” by activities and indicators with a 

total of 450 points with the required 400 points, as follows: group A – 50 points; 

group B – 100 points; group G – 225 points; group D – 75 points. 
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The candidate's scientific results can be used for the training of officers, 

civilian master students and PhD students.  

The presented scientific publications are sufficient as a quantity and possess 

the necessary quality for participation in the competition for the academic position 

“Associate Professor” at the Rakovski National Defence College. 
 

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 candidate's pedagogical training and activities. 

The candidate's teaching activity since 2016 is focused on master’s degree 

programs in the professional fields “Warfare” and “National Security”. He mainly 

gives lectures and practical exercises at the Logistics Department of the Rakovski 

National Defence College in the following 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”, “Supply of the military units with material resources in operations”, 

“Maintenance of the material resources” and others. 

For the last 5 academic years, his academic employment is as follows: 

2016/2017 – 281 academic hours; 2017/2018 – 479 academic hours; 2018/2019 – 

383 academic hours; 2019/2020 – 351 academic hours; 2020/2021 – 387 academic 

hours. 

From 2019 he gives lectures at the Economics Faculty of the Sofia University 

in the field of international spedition and transport in English. 

The candidate has been a supervisor of 28 graduates of the Rakovski National 

Defence College. All of them have successfully defended their diploma theses. 

The academic employment of the candidate is in accordance with the Law of 

the Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria. 
 

5. Key scientific results and contributions. 

The main candidate's results and contributions have scientific and scientific-

applied nature and can be summarized, 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. 
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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. 

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. 

As a reviewer, I accept all the scientific and scientific-applied contributions. 
 

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

The scientific contributions of the candidate are significant. His works have 

been cited in scientific-reviewed journals (13 citations). They complement and 

further develop the theoretical formulations in important areas of the military 

logistics.  

The candidate's scientific results can be successfully applied in the training of 

officers and students in the professional fields “Warfare” and “National Security” at 

the Rakovski National Defence College and other institutions of the national 
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military educational system. They could also be used in the development of 

doctrinal documents in the field of military logistics and in the practical activities of 

the military units. 
 

7. Assessment what degree of the contributions are made by the applicant. 

The scientific and scientific-applied contributions are entirely the work of the 

candidate. 

8. Critical remarks about the reviewed works. 

I have no critical comments to the publications submitted for review. I 

recommend candidate to make greater efforts to popularize his scientific results in 

international scientific publications. 
 

9. Conclusion. 

The submitted scientific publications in the competition are proof that LTC 

Ivaylo Iliev Ralev, PhD is a well-established lecturer and researcher who has 

significant scientific and scientific-applied contributions and meets the requirements 

for holding the academic position of associate professor. 
 

10. Candidates’ evaluation. 

My assessment for the scientific publications and contributions of LTC 

Ivaylo Iliev Ralev, PhD is positive. 

I propose to the Scientific Jury to rank the candidate LTC Ivaylo Iliev Ralev, 

PhD and to propose to the Faculty Council of the Command and Staff Faculty to be 

chosen and to hold the academic position “Associate Professor” in the Logistics 

Department, Command and Staff Faculty at the Rakovski National Defence College. 

 

 

MEMBER OF THE SCIENTIFIC JURY 

 

COL. ASSOC. PROF.         S         LUBEN DIMITROV, PhD 

 

 

20th Aug 2021, 

Sofia 

 

 


