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С Т А Н О В И Щ Е 
 
 

от професор, д.н., инж., полк.(о.з.)  Стойко Димитров Стойков 

Институт „Научноизследователска и иновационна дейност”  

при НВУ „В.Левски”, гр. В. Търново 

№ 33078 в Регистър за научната дейност в Република България 

Регистър за академични длъжности и дисертации в НАЦИД 
https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/13856 

Област на висшето образование: 3. „Социални, стопански и правни науки“; 

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“; Научна 

специалност: 05.02.24. „Организация и управление извън сферата на 

материалното производство (сигурност  и отбрана). 

Област на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана“; Професионално 

направление: 9.1. „Национална сигурност“; Професионално направление: 9.2. 

„Военно дело“; Научна специалност: 05.02.24. „Организация и управление извън 

сферата на материалното производство (Управление на сигурността и 

отбраната)“; 05.12.01. „Организация и управление на Въоръжените сили“; 

05.12.02. „Военнополитически проблеми на сигурността“; 05.12.03. „Военно-

приложни аспекти на гражданската защита“,  

гр. Велико  Търново, п.к. 5000, ж.к. „Зона-Б“, ул. „Йордан Кулелиев“ № 4, 

вх. А,  GSM 0889 31 73 95,  e-mail: stojkods@abv.bg 

на научните трудове,  на подполковник д-р Ивайло Илиев Ралев,  главен 

асистент в катедра „Комуникационни и информационни системи“ на факултет 

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

конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“, в област на висшето 

образование „Сигурност и отбрана“, професионално направление „Военно дело”, 

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

дисциплините: „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“  в 

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

Раковски“. 

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. 

mailto:nvu@nvu.bg
https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/13856
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Съставът на Научното жури е отдаден в заповед на началника на Военна 

академия „Г. С. Раковски“ № СИ29-РД03-191/02.07.2021 г.  

Документи за участие в конкурса в предвидения от закона срок е представил 

само един участник – подполковник доктор Ивайло Илиев Ралев,  главен 

асистент в катедра „Комуникационни и информационни системи“ на факултет 

„Командно-щабен“ във Военна академия „Г. С. Раковски“. 
 С протокол № 13/29.07.2021 г. от заседанието на комисията за проверка на 

документите и допускане до участие в конкурса за заемане на академична 

длъжност „доцент“, подполковник доктор Ивайло Илиев Ралев, е допуснат до 

участие в конкурса. 
 

1. Обща характеристика на научноизследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата. 
Кандидатът в конкурса за „доцент“ притежава богат практически опит и 

компетентност в областта на организацията и управлението на подготовка и 

обучението на специалисти с висше образование в сферата на сигурността и 

отбраната, управлението, научно изследователската и административна дейност, 

свързани със заеманите длъжности от него длъжности от 1999 г. след 

завършването на ВВОВУ “Васил Левски”, гр. Велико Търново. 

През 2009 г. завършва магистратура във ВА „Г. С. Раковски“ – специалност 

„Организация и управление на логистичното осигуряване на оперативно-

тактическите формирования“. 

През 2013 г., след обучение във Военна академия „Г.С.Раковски“ защитава  

дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на логистичното осигуряване на 

авиационните формирования от ВВС за изграждане на необходимите оперативни 

способности“ и придобива ОНС „Доктор“ в професионално направление 9.2. 

„Военно дело“, по научна специалност 05.12.01. „Организация и управление на 

въоръжените сили“. 

От 2016 г. заема академичната длъжност „главен асистент“ в катедра 

„Логистика“ на Военна академия „Г. С. Раковски“. 

 Научно-изследователската дейност на кандидата е свързана с изследването 

на проблеми на съвременните същност, обхват и съдържание на динамиката на 

промените в сферата на сигурността и различни аспекти от логистичното 

осигуряване на военните формирования както в мирновременната им дейност, 

така и при участието им в операции. Заявен е подчертан интерес към проблемите 

на висшето образование в сферата на националната сигурност. 

 Като доказателство за активната си научно-приложна дейност, кандидатът в 

конкурса е представил за рецензиране 15 бр. публикации с общ обем от 

410 страници (от които 14 са авторови). По своя характер публикациите са: 

монографични трудове – 2 бр., научни статии – 5 бр.; доклади от научни 

конференции – 8 бр. Цитирания: в монографии – 3 бр., в научна студия – 1 бр.,  в 

научни доклади – 11 бр., в статии в нереферирани списания – 8 бр. 

Приемам за рецензиране всичките представени от кандидатът в конкурса 

публикации. 
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 Резултатите от научно-изследователската и приложна дейност са 

апробирани надлежно на научни  конференции и в периодични научни издания в 

България.   

Предоставената от кандидата в конкурса подполковник доктор Ивайло 

Илиев Ралев по чл. 2б, ал. 2 и 3 от Закона за развитието на академичния състав в 

Република България научна продукция отговаря напълно на изискванията на 

оценъчна система на показателите за заемане на академична длъжност „доцент“ в 

област на висшето образование „Сигурност и отбрана“, професионално 

направление „Военно дело” по дейности и показатели с общо 450 точки, както 

следва: група А – 50 точки; група В – 100 точки; група Г – 225 точки, група Д – 

75 точки.  

Трудовете са предназначени за обучение на слушатели, студенти, 

специализанти и докторанти. Стилът на кандидатът в конкурса е академичен, 

задълбочен, разбираем и достъпен. 

Количеството на представените за рецензиране публикации е 

представително и оценявам като достатъчно за участие в конкурс за академична 

длъжност „доцент” във Военна академия „Г.С. Раковски“.  
 

2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

В предоставените материали за участие в конкурса до този момент не са 

постъпили и на мен не са ми станали известни претенции за недобросъвестно 

използване на чужди научни резултати и публикации от кандидатът в конкурса. 
 

3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата. 

Кандидатът е бил научен ръководител на 28 дипломанти по магистърски 

програми  на Военна академия „Г. С. Раковски“.  

Преподавателската му дейност се заключава във водене на възложени 

лекции и упражнения по учебни дисциплини: Снабдяване на войските с 

материални средства в операциите; Логистично осигуряване на формированията в 

операциите; Логистично осигуряване на формированията от ВВС в операциите и 

Основи на логистиката в мирновременната дейност на формированията от 

Българската армия. Същия има обща аудиторна заетост от над 380 часа за всяка от 

последните пет години. Участва в създаването и разработването на учебно 

плановата документация за обучение на слушатели и студенти по магистърската 

специалност „Логистика на сигурността и отбраната”.  
 

4. Основни научни резултати и приноси. 
Основните приноси на кандидата са с научен и научно приложен характер и 

могат да се обобщят в три основни тематични направления: в  областта на 

Военната логистика; в областта на организацията и управлението на логистичното 

осигуряване в операциите и в областта на висшето образование и 

професионалната квалификация на логистични кадри в сигурността и отбраната. 

Научни приноси: 

• Систематизирани и доразвити са съществуващите теоретични постановки 

за продоволственото осигуряване на военните формирования в операции – 

трудове – 1.1, 2.3, 2.5 от „Списък на научната продукция“; 
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• Систематизирани са знанията по логистичното осигуряване на 

авиационните формирования от Българската армия в мирно и военно време  – 

трудове - 1.2, 2.1, 3.1, 3.2; 

• 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 – трудове – 1.2, 2.2, 3.1, 

3.2; 

• Систематизирани и доразвити са съществуващите теоретични постановки 

за изграждане, поддържане и развитие на логистичните способности на 

Българската армия - трудове – 2.1, 2.4, 3.1, 3.3, 3.5,   3.6, 3.7, 3.8; 

• Систематизирани и доразвити са теоретичните аспекти на военната 

логистика относно организацията на многонационалната логистична поддръжка в 

рамките на НАТО - трудове – 2.4, 3.3, 3.4, 3.7. 

Научно-приложни приноси: 

• 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 - трудове - 1.1, 2.3, 2.5; 

• Предложени са нови подходи и виждания по въпросите, свързани с 

логистичното осигуряване на авиационните формирования от Българската армия 

– трудове - 1.2, 2.1, 2.2, 3.1; 

• Обосновани са обективни критерии и е предложен алгоритъм за 

планиране на  снабдяването на авиационните формирования при операции зад 

граница - трудове – 1.2, 2.2; 

• Формулирани са елементи и принципи за интегрирана логистична 

поддръжка на авиационната техника - трудове – 1.2, 2.1; 

• 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 - трудове – 1.1, 2.3, 2.5. 

 Чрез своята научноизследователска и научно приложна дейност кандидатът, 

подполковник доктор Ивайло Илиев Ралев разширява обхвата на категорийния 

апарат, чрез който научната теория и практика за спецификата, състоянието и 

проблематиката в логистичното осигуряване на формирования от Българската 

армия осъществява взаимовръзката си с другите науки. 
 

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

 Научноизследователската и преподавателска дейност на кандидата в 

конкурса, подполковник доктор Ивайло Илиев Ралев е насочена основно в 

областта на разширяване и обогатяване на научното познание относно 

логистичното осигуряване на сили участващи в национални и съюзни операции, 

както и изследване съвременните технологии, които се прилагат в областта на 
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военната логистика с цел повишаване на нейната ефективност и ефикасност в 

операции. 

Продължена  е работата на подполковник доктор Ивайло Илиев Ралев по 

темата на неговата докторска дисертация „Усъвършенстване на логистичното 

осигуряване на авиационните формирования от ВВС за изграждане на 

необходимите оперативни способности“ и тази тема фигурира като централна или 

като аспект в част от публикациите последвали защитата на дисертацията през 

2013 г.  

Този факт сам по себе си красноречиво свидетелства за устойчивостта на 

научните интереси на кандидата за академичната длъжност „доцент”- 

подполковник доктор Ивайло Илиев Ралев в научната област на конкурса, 

намерили отражение в неговите научни разработки. 

Научно-изследователската дейност на кандидата има видимо влияние сред 

научните среди у нас. Приносите на кандидата притежават измерима значимост в 

професионално направление  9.2. „Военно дело”. 

Трудове на кандидата са цитирани в издания с научно рецензиране, за което 

са представени съответните доказателства. 

Същият взема активно участие при разработването и осъвременяването на 

концептуални и доктринални документи, стратегически прегледи на отбраната и 

други. 
 

6. Критични бележки за представените трудове. 

Към представените за рецензиране материали могат да се отправят и някои 

критични бележки: 

• библиографията на използваната и цитираната литература в част от 

публикациите не е оформен съгласно изискванията на Стандарт за библиографско 

цитиране –БДС/ISO 690:2011; 

• в оформянето на част от трудовете има неточности, повторения и 

редакционни грешки, които не намаляват научната им стойност, но влошават 

възможностите за бързо възприятие; 

• основна част от публикуваните научни трудове за съжаление касаят една 

строго специфична аудитория – отбраната в обучаващата се система за сигурност, 

което стеснява възможностите на кандидата в конкурса за активно участие в 

научния обмен, презентиране и защита на новаторски научни идеи пред все по 

критичната научна общност в сферата на сигурността. 

Посочените пропуски носят технически характер и не намаляват стойността 

на резултатите, постигнати от подполковник доктор Ивайло Илиев Ралев, 

доказващи неговата способност успешно да разработва самостоятелно и в екип 

въпроси важни за теорията и практиката на логистика на сигурността и отбраната. 
 

7. Заключение. 

Предоставената от кандидата в конкурса подполковник доктор Ивайло 

Илиев Ралев документация и научна продукция отговарят на изискванията на 

чл.21.(1) и чл. 24 от Закона за развитие на академичния състав в Република 

България и чл.47. (2) и чл.48. (3) за съответствие с минималните национални 
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изисквания и с изискванията по чл. 1а, ал. 2 от Правилника за неговото 

приложение. 

Оценката ми за представените научни трудове, тяхната значимост, 

съдържащите се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси на 

подполковник доктор Ивайло Илиев Ралев, единствен участник в конкурса за 

заемане на академична длъжност „доцент“, в област на висшето образование 

„Сигурност и отбрана“, професионално направление „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“   в 

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

Раковски“ е „положителна”. 

Предлагам на уважаемото Научно жури по конкурса да класира кандидата 

подполковник доктор Ивайло Илиев Ралев и да предложи на Факултетния съвет 

при факултет „Командно-щабен“ да бъде избран и да заеме академичната 

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

Военна академия „Г. С. Раковски“, гр. София. 

 

 

 

                                                     Член на научното жури:  

                            

                 проф. д.н. инж. полк. (о.з.)                П              Стойко Стойков 

 

 

 

 

18.08.2021 г.    

гр. Велико Търново               
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OPINION 

by Colonel (Retired) Professor Stoiko Dimitrov Stoikov, DSc  

Professor at the Scientific Research and Innovation Institute,  

Vasil Levski National Military University, Veliko Tarnovo, 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 at the Rakovski National Defence College, Sofia, Bulgaria 

 

 

1. General characteristic of the candidate's scientific and pedagogical activity. 

The candidate in the competition possesses extensive practical experience and 

competence in the field of organization and management of training and education of 

specialists with higher education in the field of security and defense, management, 

research and administrative activities. This experience is gained thanks to the positions 

he has held since 1999, after graduating from military school until now. 

In 2009 he graduated from the Rakovski National Defence College with a 

Master's degree “Organization and Management of Logistic Support of Operational and 

Tactical Units”. 

In 2013 he defended his dissertation thesis on “Improvement the logistic support 

of the military aviation units for the development of the necessary operational 

capabilities” and obtained a PhD degree in the professional field “Warfare”, Scientific 

Specialty “Organization and Management of the Armed Forces”. 
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Since 2016 he has held the academic position “Chief Assistant” in the Logistics 

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

The candidate's research activity is related to various logistic support aspects of 

the military units both in their peacetime activities and in operations. A marked interest 

is expressed to problems in the field of national security. 

 As a proof of his active scientific work, the candidate has submitted for review 15 

publications with a total volume of 410 pages (of which 14 are authored). By their 

nature, the publications are: monographic works – 2 pcs, scientific articles – 5 pcs’, 

reports from scientific conferences – 8 pcs. Citations: in monographs – 3, in scientific 

studies – 1, in scientific reports – 11, in articles in non-refereed journals – 8. 

I accept for review all the publications submitted by the candidate in the 

competition. 

 The results of the scientific activity have been fully approbated at scientific 

conferences and in periodical scientific publications in Bulgaria.   

The scientific production submitted by the candidate fully meets the requirements 

of the evaluation system for holding the academic position “Associate Professor” in the 

Area of Higher Education “Security and Defence”, Professional field “Warfare” by 

activities and indicators with a total of 450 points as follows: group A – 50 points; 

group C – 100 points; group D – 225 points, group E – 75 points.  

The works are intended for the training of officers, civil students and PhD 

students. Candidates' style is academic, thorough, comprehensible and accessible. 

The amount of publications is representative and I assess as sufficient for 

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

Rakovski National Defence College.  

 

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. 

The candidate has been a scientific supervisor of 28 graduates of master 

programmes at the Rakovski National Defence College.  

He gives lectures and conducts practical exercises in the following subjects: 

“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 candidate has a total academic employment of over 380 hours in each of the 
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last five years. He took part in the development of the curriculum documentation for the 

Master's degree “Logistics in the Security and Defence”. 

 

4. Main scientific results and contributions. 

The main contributions of the candidate are of scientific and scientific-applied 

nature and can be summarized in three main thematic areas: Military Logistics; 

Organization and Management of Logistic Support in Operations; Higher Education and 

Professional Qualification of Logistic Personnel in Security and Defense. 

Scientific contributions 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

Scientific-applied contributions 

 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. 

 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. 

 An algorithm for planning the supply of aviation units in operations abroad is 

proposed – publications 1.2 and 2.2. 

 Elements and principles for integrated logistic support of aviation platforms are 

formulated – publications 1.2 and 2.1. 

 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. 
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Through his scientific work LTC Ivaylo Ralev, PhD expands the scope of the 

categorical apparatus, through which the scientific theory and practice in the field of 

logistic support of the Bulgarian Armed Forces realizes its interrelation with other 

scientific areas. 

 

5. Relevance of the contributions to science and practice. 

The scientific and teaching activity of the candidate in the competition is mainly 

focused on the expansion and enrichment of scientific knowledge on the logistic support 

of forces participating in national and allied operations, as well as research of modern 

technologies applied in the field of military logistics in order to increase its 

effectiveness and efficiency in operations. 

The work of LTC Ivaylo Ralev, PhD on the topic of his PhD dissertation 

“Improvement the logistic support of the military aviation units for the development of 

the necessary operational capabilities” has been continued. This topic is listed as a 

central or as an aspect in some of the publications that followed his dissertation in 2013. 

This fact proves the persistence of the candidate's scientific interests in the scientific 

field of the competition, reflected in his scientific works. 

The candidate's research activities have a visible influence among the scientific 

community in our country. His contributions have measurable significance in the 

Professional Field “Warfare”. 

The candidate's works have been cited in scientific publications, for which 

appropriate evidence has been provided. 

LTC Ivaylo Ralev actively participates in the development and updating of 

conceptual and doctrinal documents, strategic defence reviews, etc. 

 

6. Critical notes on the submitted publications. 

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

publications: 

 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); 

 There are inaccuracies and editorial errors in some of the texts, which do not 

reduce their scientific value, but impair the possibilities for quick perception; 

 The main part of the published scientific works unfortunately concerns a 

specific audience, which narrows the opportunities of the candidate to actively 

participate in scientific exchange, present and defend innovative scientific ideas to the 

increasingly critical scientific community in the field of security. 
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The above-mentioned critical remarks have technical nature and do not diminish 

the value of the scientific results achieved by LTC Ivaylo Ralev, PhD. 

 

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 and contributions 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. 

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 

 

PROFESSOR                 S            STOIKO STOIKOV, DSc 

 

 

18th Aug 2021, 

Sofia 

 

 

 

           

 

 

 


