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НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

5000 гр. Велико Търново, бул. „България” № 76 

телефон: (062) 618 822; факс: (062) 618 899; e-mail: nvu@nvu.bg 

 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

от подполковник доц. д-р  Николай Пенчев Стефанов 

началник на катедра „Логистика на сигурността”   от факултет 

„Общовойскови“ при НВУ „Васил Левски” гр. В. Търново 

№ 44498 в Регистър за научната дейност в Република България – 
https://cris.nacid.bg/public/scientist-preview/45151 

№ 45151 в Регистър за академични длъжности и дисертации в НАЦИД- 
https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/45151 

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

Професионално направление: - 9.1. „Национална сигурност”.  

Научна специалност: 

- 05.02.24. „Организация и управление извън сферата на материалното 

производство (национална сигурност)”. 

гр. Велико  Търново – п.к.5000, ж.к. „Бузлуджа“, ул. „Димитър Благоев“ 

№ 9, вх. Б, ап. 12, GSM - 0886 88 99 56,  е-mail: niki.s@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. 

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,  
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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 практически опит и 

компетентност, свързани основно с проблематиката на логистичното 

осигуряване в оперативните и тактическите формирования и обучението на 

специалисти с висше образование в сферата на сигурността и отбраната, 

управлението, научно изследователската и административна дейност.  

Завършва Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски“, гр. 

Велико Търново през 1999 г. с военна специалност „Продоволствено и вещево 

осигуряване“ и гражданска специалност – „Икономика и управление на 

търговията“.  

През 2009 г. завършва ОКС „магистър“ във Военна академия „Г. С. 

Раковски“ по специалността „Организация и управление на логистичното 

осигуряване в оперативно-тактическите формирования“, а през 2014 г. 

защитава дисертационен труд и придобива ОНС „доктор“ по научната 

специалност 05.12.01 „Организация и управление на Въоръжените сили“. 

Преминал е и през редица курсове за повишаване на неговата квалификация. 

Последователно преминава през длъжности като началник на служба за 

продоволствено и вещево снабдяване в изтребителна авиобаза, началник на 

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

продоволствена и вещева секция в радиотехническа бригада, старши експерт в 

отдел „Планиране и развитие“ в Командването на Военновъздушните сили и 

началник на сектор за анализ, контрол за качеството на обучението и 

акредитация във Военна академия „Г. С. Раковски“.  

През 2016 г. е избран и назначен за главен асистент в катедра 

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

Така представената професионална биография показва, че подп. д-р Ралев 

е с богат професионален опит, който го характеризира като специалист с 

висока квалификация в областта на военната логистика и способства за по-

нататъшното му успешно развитие в научната и преподавателска дейност. 

Доказателство за това са и списъкът с научните трудове, научни и научно-

приложни приноси, които са представени за участие в конкурса. 

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

академична длъжност „доцент” с общо 15 бр. публикации с общ обем от 

483 страници, съгласно следната рекапитулация: 

 Монографии – 2 бр. с общ обем от 380 страници; 
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 Научни статии – 5 бр. с общ обем от 39 страници; 

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

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

което е приложен разделителен протокол. Всички трудове са публикувани на 

български език. 

Горепосочените не се припокриват с публикациите, които кандидатът е 

представил при защита на дисертационен труд за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор”. 

Предложената от кандидата в конкурса подполковник доктор Ивайло 

Илиев Ралев научна продукция по чл. 2б, ал. 2 и 3 от Закона за развитието на 

академичния състав в Република България, 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.  

Представените научни публикации попадат в област на висшето 

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

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

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

учебни дисциплини. 

Трудовете са предназначени за обучение на слушатели, студенти, 

специализанти и докторанти. Стилът на кандидата е академичен, задълбочен, 

разбираем и достъпен, придържащ се към академичните стандарти.  

Оценявам количеството на представените за рецензиране публикации 

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. 

Предложената от кандидата научна продукция потвърждава неговия 

професионализъм и педагогически опит. В потвърждение на това е 

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

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

Подполковник д-р Ивайло Ралев повишава педагогическата си подготовка 

чрез разработване и водене на лекции, практически занятия и упражнения в 

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

С. Раковски“, съгласно действащите учебни планове по учебните дисциплини: 
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„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“.  

За всяка една от последните пет учебни години същия има обща 

аудиторна заетост от над 380 часа. 

Трудовете предоставени от подполковник д-р Ивайло Ралев, за участие в 

конкурса за академична длъжност „доцент”, обобщават траен стремеж към 

надграждане на научната и преподавателската му дейност. 

 

4. Основни научни резултати и приноси. 
Основните научни и научно-приложни приноси се отнасят предимно до 

обогатяване на теорията и практиката в областта на военната логистика и  

прилагането  на интердисциплинарен подход към проблематиката на 

логистичното осигуряване във военните формирования и в операциите. Те 

могат да се обособят в две направления: 

 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“; 

 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; 



5 

 

 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. 

  

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

Приносите на кандидата могат да бъдат оценени като резултат от 

задълбочено изследване на теоретичните основи на логистичното осигуряване 

на въоръжените сили. Те носят както научен, така и практико-приложен 

характер. Докато способстват за обогатяване на знанието в областта на 

военната логистика, те подкрепят и разширяват възможностите за прилагане 

на съвременни научно обосновани практики и подходи към логистичното 

осигуряването на въоръжените сили, участващи в национални и съюзни 

операции.  Изследванията на подполковник доктор Ивайло Илиев Ралев  могат 

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

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

система. 

Трудове на подп. д-р Ралев са цитирани в издания с научно рецензиране 

(12 цитирания), за което са представени съответните доказателства. Това е 

потвърждение за значимостта на научно-изследователската дейност на 

кандидата сред научните среди у нас. 

Същият взема активно участие при разработването и осъвременяването 

на доктринални и тактически публикации и е привличан като експерт в 

работни групи в областта на военната логистика, което свидетелства за 

достатъчна творческа зрялост, способност за информирано влияние върху 

формирането и отчитането на гледната точка на колегите и умения за 

настройване на своите усилия за постигане на значими общи цели. 

 

6. Критични бележки за представените трудове. 

Към представените ми материали наред с положителните страни може да 

се отправи критична бележка, която е предимно с редакционна насоченост и 

не се отнасят към фундаменталните постановки на научните трудове. 

Посочената слабост е с технически характер и не намалява 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 военната логистика.   
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Препоръчвам на кандидата да насочи своите усилия за продължаване на 

научната работа и публикуване на материали в чуждестранни издания, които 

намират отражение в реферирани вторични бази данни – Web of Science и 

Scopus с цел популяризиране на своите изследвания. 

 

7. Заключение. 

Кандидатът за заемане на академичната длъжност „доцент” подполковник 

доктор Ивайло Илиев Ралев е доказан учен със своя авторитет. 

Предоставената за конкурса документация и научна продукция от кандидата 

отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България, Правилника за неговото прилагане и нормативната база 

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

„доцент” в съответната област на висшето образование. 

 

8. Оценка на кандидата. 

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 

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“   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: 
                            

                    подп. доц. д-р         П          (Николай Стефанов)  
 

 

25.08.2021 г.     

гр. Велико Търново          
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OPINION 

by Lieutenant Colonel Associated Professor Nikolai Penchev Stefanov, PhD  

Head of Department “Logistics of the Security”, General Military Faculty, 

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, 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. 

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 2014 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 
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field “Warfare”, Scientific Specialty “Organization and Management of the Armed 

Forces”. 

The candidate’s professional career began as Head of Food Supply Section at 

a fighter air base. After that he has appointed consecutively as Head of Logistics 

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

Brigade, Senior Expert at the Planning and Development Department of the Air 

Force Command and Head of Sector for Analysis and Control of Educational 

Process at the Rakovski National Defence College. Since 2016 he has appointed as 

Senior Assistant in the Logistics Department at the Rakovski National Defence 

College. 

The presented professional biography shows that LTC Ivaylo Ralev, PhD has 

a rich professional experience, which characterizes him as a highly qualified 

specialist in the field of military logistics and contributes to his further successful 

development in scientific and teaching activities. The list of scientific works, which 

were submitted for the competition, are the proof of this. 

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

position of Associate Professor with a total of 15 publications with a total volume of 

483 pages, as follows: 

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

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

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

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

works are published in Bulgarian. 

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

the procedure for acquisition of PhD degree. 

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 candidate’s publications fall in the Area of Higher Education “Security 

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

Management of the Armed Forces” and full cover the disciplines, which are 

included in the competition. 
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The works are intended for the training of officers, civil students and PhD 

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

I assess the quantity of the publications submitted for review as sufficient for 

participation in the competition for the academic position of Associate Professor at 

the Rakovski National Defence College. 

 

2. Opinion on the presence or absence of plagiarism. 

I am not aware of any claims of dishonest use of other scientific results and 

publications by the candidate in the competition until now. 
 

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

The scientific works proposed by the candidate confirms his professionalism 

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

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

military and civilian students. 

He gives lectures and conducts practical exercises at the Logistics department 

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” and others. 

The candidate has a total academic employment of over 380 hours in each of 

the last five academic years.  

The works submitted by LTC Ivaylo Ralev, PhD for participation in the 

competition summarize a lasting ambition to upgrade his scientific and teaching 

abilities. 
 

4. Main scientific results and contributions. 

The main scientific results and contributions are related to the enrichment of 

the theory and practice in the field of military logistics and the application of an 

interdisciplinary approach to the logistic support problems of the military units in 

operations. They can be divided into two areas, 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. 
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 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. 
 

5. Relevance of the contributions to science and practice. 

The candidate's contributions can be assessed as the result of a comprehensive 

study of the logistic support theoretical foundations of the Bulgarian Armed Forces. 

They have both scientific and practical-applied character. While contributing to the 

enrichment of knowledge in the field of military logistics, they support and expand 

the possibilities for the application of modern science-based practices and 

approaches to the logistic support of the military units participating in national and 

allied operations.  The research of LTC Ivaylo Ralev, PhD can and should be used 

in the educational process in the Command and Staff Faculty of the Rakovski 

National Defence College and the schools of the national military educational 

system. 
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Scientific publications of LTC Ivaylo Ralev, PhD have been cited in 

scientific-reviewed publications (12 citations), for which the relevant evidence has 

been provided. This is a confirmation of the importance of the candidate's research 

activity among the scientific community in our country. 

He actively participates in the development and updating of doctrinal and 

tactical publications and is involved as an expert in working groups in the field of 

military logistics. 
 

6. Critical notes on the submitted publications. 

Along with the positive aspects, a critical remark can be addressed to the 

submitted materials, which has mainly technical character and do not diminish the 

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

I recommend the candidate to direct his efforts to publish materials in foreign 

publications, which are reflected in refereed secondary databases (Web of Science 

and Scopus) in order to popularize his research. 
 

7. Conclusion. 

The candidate for the academic position “Associate Professor“, LTC Ivaylo 

Iliev Ralev, PhD is a proven scientist with authority.  

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. 

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 
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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 

 

LTC ASSOC. PROF.         S       NIKOLAI STEFANOV, PhD 

 

 

25th Aug 2021, 

Veliko Tarnovo 

   


