
 

           ВОЕННА AКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 

    1504, София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82  

 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

 

от професор д.н. Димитър Илиев Недялков, професор в катедра 

„Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“ на факултет 

„Командно-щабен“ във Военна академия „Георги Стойков Раковски“,  

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, № 82 
 

Област на висшето образование: „Сигурност и отбрана“ 
 

Научна специалност: „Организация и управление на въоръжените сили“ 
 

Професионално направление: „Военно дело“ 

 

за научните трудове, представени по конкурса за заемане на 

академична длъжност „доцент“ в катедра „Логистика“ на факултет 

„Командно-щабен“ във Военна академия „Г. С. Раковски“, 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“, 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“. 

Конкурсът е обявен със заповед № ОХ-388/05.05.2021 г. на 

министъра на отбраната и публикуван в Държавен вестник бр . № 

45/28.05.2021 г. 

Съставът на научното жури е отдаден в заповед № СИ29-РД03-

191/02.07.2021 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“. 

Единствен кандидат за участие в конкурса е подполковник д-р 

Ивайло Илиев Ралев, главен асистент в катедра „Комуникационни и 

информационни системи“ на факултет „Командно-щабен“ във Военна 

академия „Г. С. Раковски“. 



2 

 

1. Обща характеристика на научноизследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата. 

Научноизследователската и преподавателската дейност на единствения 

кандидат в конкурса подполковник д-р Ивайло Ралев е насочена в областта 

на военната логистика. Тя има за цел задълбочаване на знанията и уменията 

на обучаемите по планирането, организирането и управлението на 

логистичното осигуряване на военните формирования при операции в 

национален и коалиционен формат и в частност организацията на 

продоволственото осигуряване, логистичното осигуряване на авиационните 

формирования и развитието на способностите на логистичната система на 

въоръжените сили на Република България. 

Главното, което характеризира кандидата е склонността му към 

изследователска дейност. Стреми се да прави всестранни и задълбочени 

изследвания във функционалните области на логистичното осигуряване с 

акцент на снабдяването с материални ресурси и полевите услуги, както и 

възможностите за логистично осигуряване в многонационална среда. 

Считам, че притежава способности на добър изследовател. 

Резултатите от научноизследователската дейност на кандидата 

подполковник д-р Ивайло Ралев са представени чрез неговата 

публикационна активност през периода 2013 – 2021 г., както следва: в област 

организация и управление на въоръжените сили – 14 бр. публикации и 

обучение и подготовка на логистични кадри за нуждите на сектора за 

сигурност – 1 бр. публикации. Той е автор на 15 бр. научни публикации, 

както следва: монографии – 2 бр. с общ обем от 307 стр.; доклади – 8 бр. с 

общ обем от 64 стр.; статии – 5 бр. с общ обем от 39 стр. От тях, 14 бр. са 

самостоятелни, а 1 бр. е в съавторство. Всички трудове са публикувани в 

страната на български език. Научните публикации, представени за 

рецензиране се характеризират с висока степен на конкретност и 

съответствие с изискванията на учебните планове и програми. Стилът на 

автора е логичен, аналитичен и академичен. 

Представената научна продукция отговаря напълно на изискванията на 

оценъчната система на показателите за заемане на академична длъжност 

„доцент“ по дейности и показатели в професионално направление 9.2. 

„Военно дело“. Нейният точков еквивалент е 450 бр. точки, при минимално 

изискуеми 400 бр. точки. Количеството на представените за рецензиране 

публикации е представително и оценявам като достатъчно за участие в 

конкурса за заемане на академична длъжност „доцент“ във Военна академия 
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„Г. С. Раковски“.  

Специфичната научна област, в която работи кандидата предопределя 

и участията му в научни форуми организирани предимно от военно 

образователни институции – Военна академия „Г. С. Раковски“, НВУ “Васил 

Левски“ и други. 
 

2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

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

неанонимен и мотивиран писмен сигнал за установяване на плагиатство в 

публикациите на кандидата по конкурса. В предоставените от подполковник 

д-р Ивайло Ралев материали за участие в конкурса не съм установил 

елементи на плагиатство. 
 

3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата. 

В качеството на главен асистент в катедра „Логистика“, подполковник 

д-р Ивайло Ралев провежда множество практически занятия, разработва и 

изнася лекции, организира и води дискусии. Непрекъснатият стремеж към 

овладяване на нови знания и умения и усъвършенстване на педагогическата 

подготовка позволяват на кандидата последователно да изгради 

необходимите качества на лектор и ръководител на практически занятия, 

учения и тренировки, а с времето да достигне до способността за свободно 

боравене с учебния материал и компетентно ръководене на дипломанти. 

Кандидатът е бил научен ръководител на 28 дипломанти по 

магистърски програми на Военна академия „Г. С. Раковски“, като всички са 

защитили успешно дипломните си работи. Преподавателската му дейност от 

2016 г. до сега се заключава във водене на възложени лекции и практически 

занятия по учебни дисциплини в катедра „Логистика“ на Военна академия 

„Г. С. Раковски“ съгласно действащите учебни планове – „Логистично  

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

мирновременната дейност на формированията от Българската армия“, 

„Снабдяване на войските с материални средства в операциите“, „Логистично 

осигуряване на формированията от ВВС в операциите“ и „Поддръжка на 

материалните средства“. 

Като главен асистент осъществява преподавателска дейност, свързана 

с обучение на слушатели от Военна академия „Г. С. Раковски“ по 

магистърска програма за специалността „Организация и управление на 

военни формирования на оперативно ниво“, специализация „Логистика“ в 

професионално направление 9.2. „Военно дело“. 
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За последните три учебни години същия има обща натовареност от 

1121 часа, както следва: 383 часа за учебната 2018/2019 г., 351 часа за 

учебната 2019/2020 г. и 387 часа за 2020/2021 г. 

През учебните 2018/2019 г. и 2019/2020 г. кандидатът преподава лекции 

в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 

по учебната дисциплина „Международна спедиция и транспорт“ на 

английски език. 
 

4. Основни научни резултати и приноси. 

Основните приноси на кандидата са с научен и научно-приложен 

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

 генериране на нови знания и умения чрез актуализиране и 

осъвременяване на знанията за планиране и организиране на логистичното 

осигуряване на авиационните формирования при участието им в операции зад 

граница – публикации с номера 1.2, 2.2 и 3.2; 

 доразвиване на теорията и практиката чрез обобщени и 

разширени теоретични постановки по отношение на продоволственото 

осигуряване на военните формирования в операции и логистичното 

осигуряване на авиационните формирования от Българската армия в мирно 

и военно време – публикации с номера 1.1, 1.2 и 2.3; 

 систематизиране на знанията свързани с изграждането и 

развитието на логистичните способности на Българската армия и 

организацията на многонационалната логистична поддръжка в рамките на 

НАТО – публикации с номера 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 и 3.8; 

 формулиране на направления за усъвършенстване на 

логистичното осигуряване на Българската армия чрез внедряването на нова 

техника, технологии, продукти и стандарти на НАТО с цел постигане на по-

добро качество, по-висока степен на оперативна съвместимост, икономия на 

ресурси и разрешаване на възникнали логистични потребности на 

формированията – публикации с номера 1.1, 1.2, 2.1, 2.4, 2.5 и 3.1. 
 

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

Оценявайки научните и научно-приложните приноси на кандидата 

подполковник д-р Ивайло Ралев, може да се каже, че те допълват и 

разширяват знанията по важни направления на логистичното осигуряване на 

Българската армия в теоретичен и практико-приложен аспект. 
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Представената справка за цитирания доказва значимостта на 

разработените научни проблеми. 

Резултатите от научната дейност на кандидата могат да се използват 

при обучението във факултет „Командно-щабен“ на Военна академия и 

другите институции от военно-образователната система. 
 

6. Критични бележки за представените трудове. 

Към представените ми за становище научни трудове на кандидата 

могат да се отправят и следните критични бележки: 

- в оформянето на съдържанието на някои от текстовете в трудовете 

има неточности и редакционни грешки, които влошават възможностите за 

бързо и точно възприятие на предложеното; 

- библиографията на използваната и цитираната литература в част от 

публикациите не е оформена съгласно изискванията на Стандарт за 

библиографско цитиране – БДС/ISO 690:2011; 

- макар основна част от публикуваните научни трудове да са насочени 

към строго специфична аудитория, те могат да подлежат на публикации и 

популяризиране в международни издания на чужд език, което трябва да бъде 

предмет на бъдещи усилия на кандидата. 

Посочените критични бележки не омаловажават резултатите, 

постигнати от кандидата подполковник д-р Ивайло Ралев. Считам, че те му 

позволяват целесъобразно да се включва по-активно в национални и 

международни научни проекти.  
 

7. Заключение. 

Представената от кандидата в конкурса документация и научна 

продукция отговарят на изискванията на чл. 21, ал. 1 и чл. 24 от Закона за 

развитие на академичния състав в Република България и чл. 47, ал. 2 и чл. 48, 

ал. 3 за съответствие с минималните национални изисквания и с 

изискванията по чл. 1а, ал. 2 от Правилника за неговото приложение.  

Оценката ми за научните трудове на главен асистент 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 
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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. 
 

8. Оценка на кандидатите. 

Предлагам на уважаемото Научно жури по конкурса да класира 

кандидата, главен асистент 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 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“, за нуждите на 

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

„Г. С. Раковски” 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 СТАНОВИЩЕТО: 

 

ПРОФ. Д.Н.             П              ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ 

 

 

 

19. 08. 2021 г. 

гр. София 
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OPINION 

by Colonel (Retired) Professor Dimitar Iliev Nedyalkov, DSc  

Professor at the Air Force and Air Defense 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. General characteristic of the candidate's scientific and pedagogical activity. 

The research and teaching activity of the only candidate in the competition, LTC 

Ivaylo Ralev, PhD is focused in the field of military logistics. It is aimed at deepening 

the knowledge and skills of the officers in planning, organizing and managing the 

logistic support of the military units in operations in national and coalition format. His 

publications are focused on the organization of the food supply, the logistic support of 

the aviation units and the development of the logistic system capabilities of the 

Bulgarian Armed Forces. 

The main candidate characteristic is his inclination towards research. He 

conducts comprehensive and in-depth studies in the functional areas of logistic support 

with emphasis on material supply and field services, as well as logistic support 

capabilities in a multinational environment. I believe he has the skills of a good 

researcher. 
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The scientific results of the candidate are presented through his publication 

activity in the period 2013 – 2021, as follows: in the field of organization and 

management of the armed forces – 14 publications, and training and preparation of 

logistic personnel for the needs of the security sector – 1 publication. He is the author 

of 15 scientific publications, as follows: monographs – 2 pcs with a total volume of 

307 pages; reports – 8 pcs with a total volume of 64 pages; articles – 5 pcs with a total 

volume of 39 pages. Of these, 14 pcs are independent and 1 pcs is co-authored. All 

papers are published in Bulgarian language. The scientific publications are 

characterized by a high degree of specificity and compliance with the requirements of 

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

The presented scientific production fully meets the requirements of the 

evaluation system for the academic position “Associate Professor” in the Professional 

Field “Warfare”. Its point equivalent is 450 points, while the minimum required is 400 

points. The number of publications is representative, and I assess it as enough for 

participation in the competition for the academic position “Associate Professor” at the 

Rakovski National Defence College.  

The specific scientific field in which the candidate works predetermines his 

participation in scientific forums organized mainly by military educational institutions 

as   the Rakovski National Defence College, Vasil Levski National Military University 

and others. 

 

2. 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. 

 

3. Evaluation of the candidate's pedagogical training and activity. 

As a senior assistant in the Logistics Department, LTC Ivaylo Ralev, PhD 

conducts numerous practical classes, develops lectures, organizes and leads 

discussions. His constant ambition to gather new knowledge and skills and to improve 

his pedagogical training allow him to consistently develop the necessary qualities of a 

lecturer and instructor of practical classes and exercises, and over time to reach the 

ability to fluently handle the teaching material and to competently guide graduates. 

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

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

teaching activity from 2016 to the present consists in giving lectures and practical 

classes in academic disciplines at the Logistics Department in accordance with the 

current syllabus – “Logistic support of the military units in operations”, “Fundamentals 



9 

 

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” and “Equipment Maintenance”. 

As a senior assistant LTC Ivaylo Ralev, PhD gives lectures in the Master’s 

Degree Programme “Organization and Management of Military Units at Operational 

Level”, Specialization “Logistics”, in the Professional Field “Warfare”. For the last 

three academic years he has total academic classes of 1121 hours, as follows – 383 

hours for 2018/2019; 351 hours for 2019/2020; 387 hours for 2020/2021. 

In the academic years 2018/2019 and 2019/2020, the candidate gives lectures at 

the Economics Faculty of the Sofia University in the field of international spedition 

and transport in English. 

 

4. Main scientific results and contributions. 

The main scientific results and contributions of the candidate have theoretical 

and practical nature and can be summarized in the following thematic areas: 

 generation of new knowledge and skills by updating and developing the 

knowledge on planning and organizing the aviation units logistic support in 

expeditionary operations – publications with numbers 1.2, 2.2 and 3.2; 

 further development of the theory and practice through expanded theoretical 

formulations regarding the food supply of military units in operations and the logistic 

support of the Bulgarian aviation units in peacetime and wartime – publications with 

numbers 1.1, 1.2 and 2.3; 

 systematization of the knowledge related to the development of the Bulgarian 

Army logistic capabilities and the organization of multinational logistic support within 

NATO - publications with numbers 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 and 3.8; 

 formulation of directions for improvement the Bulgarian Army logistic 

support through the implementation of new equipment, technologies, products and 

NATO standards in order to achieve better quality, higher degree of interoperability 

and economy of resources – publications with numbers 1.1, 1.2, 2.1, 2.4, 2.5 and 3.1. 

 

5. Relevance of the contributions to science and practice. 

Evaluating the scientific results and contributions of the candidate, it can be said 

that they complement and expand the knowledge on important areas of the Bulgarian 

Armed Forces logistic support in theoretical and practical aspects. 

The presented reference of citations proves the importance of the scientific 

contributions. 
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The results of the candidate's scientific work can be used in the educational 

process of the Command and Staff Faculty at the Rakovski National Defence College 

and other institutions of the national military educational system. 

 

6. Critical notes on the submitted publications. 

The following critical remarks can be made to the candidate's scientific 

publications: 

 there are inaccuracies and editorial errors in some of the texts, which impair 

the possibilities for a quick and accurate perception of the content; 

 the bibliography of used sources and quotations in some of the publications is 

not formatted according to the requirements of the Bulgarian Bibliographic Citation 

Standard (BDS/ISO 690:2011); 

 although the main part of the scientific works is aimed at a specific audience, 

they may be published in a foreign language, which should be the subject of future 

efforts of the candidate. 

The above-mentioned critical remarks do not diminish the results achieved by 

the candidate. I believe that they allow him to participate more actively in national and 

international scientific projects. 

 

7. Conclusion. 

The documentation and scientific production presented by the candidate for the 

competition 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 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” is positive. 

 

8. Assessment of candidates. 

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 
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chosen and to hold the 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”. 

 

 

 

MEMBER OF THE SCIENTIFIC JURY 

 

PROFESSOR           S           DIMITAR NEDYALKOV, DSc 

 

 

19 Aug 2021, 

Sofia 

 

 

 


