
 
 

1 
 

                          ВОЕННА AКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 

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

 

 
Рег. № ______________________/___.___.2021 г. 

Екз. № __   
 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

от полковник доцент д-р Румен Върбанов Христов 

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

академия „Георги Стойков Раковски“, гр. София, бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви” № 82, сл. тел. 029226641, област на висшето образование 

„Сигурност и отбрана“, професионално направление „Военно дело“, научна 

специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ 

 

за научните трудове, представени по конкурс 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 брой № 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”. 
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Единствен кандидат за участие в конкурса е подполковник доктор 

Ивайло Илиев Ралев, главен асистент в катедра „Комуникационни и 

информационни системи” на факултет „Командно-щабен” във Военна академия 

„Г. С. Раковски”. 

 

1. Обща характеристика на научноизследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата 

Кандидатът за заемане на академична длъжност „доцент” в катедра 

„Логистика” на факултет „Командно-щабен” подполковник доктор Ивайло 

Илиев Ралев е посветил своята работа и продължава задълбочено да работи в 

научните области, отнасящи се до изследването на военната логистика в 

процесите по осигуряване с продоволствие, планиране и оперативна 

съвместимост на формированията от видовете Въоръжени сили и родовете 

войски от Българската армия, както при изпълнение на национални операции 

така и при участието им в колективната система за сигурност. 

Кандидатът разглежда задълбочено военната логистика и развитието на 

системата за логистично осигуряване с акцент на продоволствието, както в 

национална така и в многонационална среда. 

Една част от научната и преподавателската дейност на кандидата е 

насочена към авиационните формирования. В това свое усилие кандидатът 

използва своя практически опит, придобит по време на службата си в 

авиационните формирования. 

Научните трудове и публикации на подполковник доктор Ивайло Ралев 

представени за участие в конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” 

в катедра „Логистика” на факултет „Командно-щабен” представляват отражение 

на научните търсения и професионални интереси на кандидата, като обхващат 

неговата научно-изследователска дейност и се заключават в : 

 Монографични трудове – 2 бр. с общ обем от 307 страници, на 

български език; 
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 Научни публикации (статии и доклади) изнесени на научни форуми и 

публикувани в научни издания – 13 броя с общ обем от 103 страници, на 

български език. 

Научната продукция на подполковник доктор Ивайло Ралев е разработена 

основно самостоятелно в качеството му на автор, като има само един доклад в 

съавторство с полковник доцент доктор Любен Димитров, за който е приложен 

разделителен протокол. 

Научната продукция на кандидата е публикувана на български език. 

Същата не е представяна за участие в други конкурси за присъждане на научни 

степени и звания и не е рецензирана досега. Приемам за участие в конкурса 

представените 15 броя научни трудове и публикации на кандидата с общ обем от 

410 страници. 

Научната продукция на кандидата е популяризирана посредством 

представяне на редица научни форуми, за което говори списъкът на 

публикациите, представени за рецензиране. 

Научноизследователската дейност на подполковник доктор Ивайло Ралев, 

представена в публикациите е насочена и попада изцяло в областта на обявения 

конкурс и съответства на областта на висшето образование, професионалното 

направление и в пълен обем покрива изброените в обявения конкурс учебни 

дисциплини. 

Научните интереси на кандидата 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 по 

специално – логистичното осигуряване на формированията от Българската 

армия. Дейността му има не само научноизследователски, но също и 

педагогически характер. 

 

2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

Представената научна продукция е изключително дело на кандидата и не 

ми е известно да има предявявани претенции от други автори за некоректно 
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използване на литературните източници. Публикациите в съавторство са 

коректно представени. 

 

3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата 

Педагогическата подготовка на подполковник доктор Ивайло Ралев е на 

много добро ниво, има голям потенциал за развитие и е уважаван от колегите си 

в катедрата, факултета и Военната академия. 

Подполковник доктор Ивайло Ралев провежда лекции и практически 

занятия 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“, „Снабдяване на войските с материални 

средства в операциите“, „Поддръжка на материалните средства“ и други.  

В резултат на преподавателския си стаж като главен асистент може да се 

счита, че кандидатът притежава добър опит като лектор, ръководител на 

упражнения, семинари и тренировки с обучаеми. За последните учебни години 

аудиторната му заетост е както следва: 

 2016/2017 г. – 281 академични часа; 

 2017/2018 г. – 479 академични часа; 

 2018/2019 г. – 383 академични часа; 

 2019/2020 г. – 351 академични часа; 

 2020/2021 г. – 387 академични часа. 

Представените от кандидата материали са на високо равнище и са насочени 

към подготовката на военнослужещи от формированията за логистично 

осигуряване на въоръжените сили на Република България основно на оперативно 

и тактическо ниво, а така също и към обучаеми от военно-образователната 

система и представители на правителствени и неправителствени организации, 

ангажирани с логистичното осигуряване. 

 

4. Основни научни резултати и приноси 

Основните приноси на кандидата са с научен и научно-приложен характер 
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и могат да се обобщят в следните направления: 

 Систематизирани и доразвити са съществуващите теоретични 

постановки, свързани с продоволственото осигуряване на военните 

формирования в операции – трудове №№ 1.1, 2.3 и 2.5 от списъка с научната 

продукция. 

 Систематизирани и доразвити са знанията по логистичното осигуряване 

на авиационните формирования от Българската армия в мирно време и при 

операции – трудове №№ 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 и 3.2. 

 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 и 3.8. 

 Систематизирани и доразвити са теоретичните аспекти на 

многонационалната логистична поддръжка в рамките на НАТО – трудове 2.4, 

3.3, 3.4 и 3.7. 

 Формулирани са направления за усъвършенстване на продоволственото 

осигуряване на Българската армия в операции свързани с внедряването на нова 

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

високо качество, икономия на ресурси и разрешаване на възникнали логистични 

потребности на формированията – трудове 1.1, 2.3 и 2.5. 

 Предложени са нови подходи и виждания по въпросите, свързани с 

логистичното осигуряване на авиационните формирования от Българската армия 

(интегрирана логистична поддръжка на авиационната техника, алгоритъм за 

планиране на снабдяването на авиационните формирования при операции зад 

граница) – трудове 1.2, 2.1, 2.2 и 3.1. 

 

5. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката 

Оценявайки научните и научно-приложните приноси на кандидата 

подполковник доктор Ивайло Ралев, може да се каже, че те допълват и 

разширяват знанията и уменията по важни направления в планирането, 
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организирането и управлението на логистичното осигуряване на 

формированията от Българската армия. 

 Резултатите от научната дейност на кандидата могат да се използват в 

учебната и научна дейност на Военна академия „Г. С. Раковски“, Националния 

военен университет „Васил Левски“, Висшето военновъздушно училище 

„Георги Бенковски“, Висшето военноморско училище „Никола Йонков 

Вапцаров“ и при подготовката на всички длъжностни лица, които имат 

отношение към логистичното осигуряване на Българската армия в операции. 

 

6. Критични бележки за представените трудове 

Представената от кандидата подполковник доктор Ивайло Ралев научна 

продукция наред със своите предимства има и някои слабости.  

В рецензираните трудове има допуснати и известни слабости, свързани 

според мен най-вече с оформянето на трудовете. В някои от тях (2.3. и 3.8 от 

Списък с научна продукция) има неозаглавени таблици и не са коректно 

посочени литературни източници за същите. Допуснати са и някои 

терминологични грешки, свързани най-вече с некоректно извършен превод и 

непълно описание на термини от английски език. 

Препоръчвам на кандидата да повиши активността си за популяризиране 

на научните си изследвания в международни издания. 

Посочените критични бележки по никакъв начин не намаляват и не 

отричат посочените от мен в т. 4 приноси. 

 

7. Заключение 

Наличните и представени за конкурса публикации на кандидата 

подполковник доктор Ивайло Ралев, неговата педагогическа и методическа 

дейност отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния състав, 

Правилника за неговото прилагане и нормативната база на Военна академия „Г. 

С. Раковски“ за необходимата научна продукция с приноси и приложимост в 

учебния процес, необходими за заемане на длъжност „доцент”. 
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8. Оценка на кандидатите 

Имайки предвид цялостната научноизследователска и преподавателска 

дейност на кандидата, като член на научното жури изразявам положителната си 

оценка за научните трудове и дейността на кандидата и считам, че подполковник 

доктор Ивайло Ралев отговаря на изискванията за заемане на академичната 

длъжност „доцент” за нуждите на катедра „Логистика“ на факултет „Командно 

щабен“ във Военна академия „Георги Стойков Раковски“.  

Предлагам на уважаемото Научно жури главен асистент подполковник 

доктор Ивайло Илиев Ралев да бъде избран и да заеме академичната длъжност 

„доцент” и ще гласувам за това. 

 

 

Член на журито: 

полк. доц. д-р            П           Румен Христов 

23.08.2021 г. 

гр. София 
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OPINION 

by Colonel Associated Professor Rumen Varbanov Hristov, 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. General characteristic of the candidate's scientific and pedagogical activity. 

The candidate has devoted his work and continues to work extensively in the 

scientific fields related to the study of military logistics and specifically in the 

processes of food supply, planning and interoperability of the military units, both in 

the national operations and in their participation in the collective security system. 

He thoroughly examines military logistics and the development of the logistic 

support system with emphasis on food supply in both national and multinational 

environments. 

A part of the candidate's research and teaching activity focuses on aviation units. 

In this effort, the candidate utilizes his practical experience gained during his service 

in aviation unit and headquarters. 

The scientific publications of LTC Ivaylo Ralev, submitted for the competition 

reflect his scientific searches and professional interests and are concluded in: 
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 Monographic works – 2 pcs with a total volume of 307 pages, in Bulgarian; 

 Scientific publications (articles and reports) presented at scientific forums and 

published in scientific journals – 13 pcs with a total volume of 103 pages, in Bulgarian. 

The scientific publications of LTC Ivaylo Ralev, PhD are mainly developed 

independently as an author, with only one paper co-authored with Colonel Associate 

Professor Lyuben Dimitrov, PhD. 

The candidate's scientific production is published in Bulgarian. It has not been 

submitted for other competitions for scientific degrees and positions. I accept for 

participation in the competition all scientific publications of the candidate with a total 

volume of 410 pages. 

The candidate's scientific results have been promoted through presentations at a 

number of scientific forums, as evidenced by the list of publications submitted for 

review. 

The scientific research activity of candidate, presented in the publications, is 

focused and falls entirely within the field of the announced competition and 

corresponds to the area of higher education, the professional field and fully covers the 

disciplines listed in the announced competition. 

The candidate's research interests fall within the Area of Higher Education 

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

“Organization and Management of the Armed Forces” and in particular – the logistic 

support of the Bulgarian Armed Forces. His activity is not only scientific research but 

also pedagogical. 
 

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 pedagogical training of LTC Ivaylo Ralev, PhD is at a very good level. He 

has great potential for development and is respected by his colleagues in the Logistics 

Department. He gives lectures and practical classes on 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. 

Thanks to his teaching activity as a Chief Assistant, the candidate has a good 

experience as a lecturer and instructor of exercises. For the last 5 academic years, his 

academic employment is as follows: 
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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. 

The publications presented by the candidate are of a high level. They are aimed 

at the training of officers from the logistic support units of the Bulgarian Armed Forces 

mainly at the operational and tactical level, as well as representatives of governmental 

and non-governmental organizations involved in the logistic support. 
 

4. Main scientific results and contributions. 

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

nature and can be summarized, as follows: 

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. 
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 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. 
 

5. Relevance of the contributions to science and practice. 

Evaluating the scientific and scientific-applied contributions of the candidate, it 

can be said that they complement and expand the knowledge and skills in important 

areas in the planning, organization and management of the logistic support of the 

Bulgarian Armed Forces. 

 The results of the candidate's scientific activity can be used in the educational 

and scientific activities of the Rakovski National Defence College, the Vasil Levski 

National Military University, the Georgi Benkovski Air Force Higher Military School, 

the Nikola Vaptsarov Naval Higher Military School and in the training of all personnel 

involved in the logistic support of the Bulgarian Army in operations. 
 

6. Critical notes on the submitted publications. 

In the reviewed publications there are some critical notes, related mainly to the 

formatting of the texts. In some of them (2.3. and 3.8. of the Scientific Production List) 

there are untitled tables and their references are not correctly pointed. There are also 

some terminological errors, mostly related to incorrect translation and incomplete 

description of English terms. I recommend the candidate to increase his activity in 

promoting his research in international publications. 

The above criticisms do not diminish the contributions I have mentioned in      

section 4. 
 

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”. 
 

8. Assessment of candidates. 

Taking into account the overall research and teaching activity of the candidate, 

as a member of the scientific jury I express my positive assessment of the candidate's 

scientific publications and consider that LTC Ivaylo Ralev meets the requirements for 

the academic position “Associate Professor” for the needs of the Logistics Department 

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



 
 

12 
 

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           RUMEN HRISTOV, PhD 

 

 

23 Aug 2021, 

Sofia 

 


