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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 
 

 

СТАНОВИЩЕ 
 

 от доц. д-р Руси Владимиров Янев, ВПД ректор на Академията на МВР, 

член на научно жури за провеждане на конкурс за заемане на академичната 

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

Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна 

специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ в катедра 

„Логистика“ на факултет „Командно-щабен“, Военна академия „Георги 

Стойков Раковски“ 

 

Съответствие на количествените резултати от научната и 

преподавателската дейност на кандидата с нормативните минимални 

национални изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“ в 

област на висшето образование „Сигурност и отбрана“, професионално 

направление „Военно дело“ 

В конкурса за доцент, обявен в Държавен вестник, бр. 45 от 28.05.2021 г., 

за нуждите на катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“, Военна 

академия „Георги Стойков Раковски“ /ВА/ участва подполковник доктор 

Ивайло Ралев, гл. асистент в същата катедра. Кандидатът е придобил 

образователната и научна степен (ОНС) „доктор“ по специалността 

„Организация и управление на въоръжените сили“ след обучение във ВА в 

периода 2010 – 2013 г. Преподава материя по четири учебни дисциплини с 

покриване на изискуемия хорариум от часове. Главен асистент д-р Ралев е 

представил за участие в конкурса публикувани два самостоятелни авторови 

монографични труда и други произведения. С придобитата докторска степен, 5 

годишния период на заемане на академична длъжност „гл. асистент“ и 

публикуваните трудове Ивайло Ралев отговаря на условията, визирани в Закона 

за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), значими 

за начало на оценката за наличието на минимални национални изисквания за 

заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионалното направление 

„Военно дело“. 

Определям следната количествена оценка на материалите, представени в 

конкурса от гл. асистент д-р Ивайло Ралев в съответствие с минималните 
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национални изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“ в 

професионално направление „Военно дело“: 

- 50 точки за защитен дисертационен труд и присъдена ОНС „доктор“;  

- 100 точки за хабилитационен труд – публикувана самостоятелна 

монография; 

- 100 точки за публикувана монография, която не е основен 

хабилитационен труд; 

- 5 х 10 точки за публикувани статии в нереферирано списание с научно 

рецензиране, общо 50 точки;  

- 7 х 10 точки за публикувани седем самостоятелни доклада в 

нереферирани списания с научно рецензиране /редактирани колективни томове/ 

и 5 точки за доклад в съавторство, публикуван в редактиран колективен том, 

общо 75 точки;  

- 35 точки за цитирания на кандидата в: две монографии; една статия и 

два доклада в колективни томове с научно рецензиране и 40 точки в 

нереферирани списания с научно рецензиране; общо 75 точки за цитирания.    

Количествената оценка надвишава минималните изисквани точки по 

групи показатели за заемане на академичната длъжност „доцент“ в 

професионално направление „Военно дело“, съобразно приложението към чл. 

1а, ал.3, във вр. с ал.1 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. 

 

Резултати от представените научно-изследователските трудове на 

кандидата 

За оценка на резултатите от трудовете на кандидата съм разгледал две 

монографии, пет статии и осем научни доклада. Произведенията са създадени 

от него след придобиване на докторската степен, не повтарят дисертационния 

труд и са свързани само с изискванията за заемане на академичната длъжност 

„доцент“ в професионалното направление „Военно дело“.  

Основният хабилитационен труд на подполковник доктор Ивайло Ралев е 

публикуваната рецензирана монография на тема „Състояние и насоки за 

развитие на продоволственото осигуряване на Българската армия в операции“ с 

обем 217, издание на Военна академия „Г. С. Раковски“, София, 2021 г., ISBN 

978-619-7478-64-8.   

Темата е интердисциплинарна и в структурираното изложение по нея се 

преплитат описателния и обяснителния подход за търсене на ефективен модел 

на работа на специализирани структури на Българската армия по 
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продоволствено осигуряване в операции. Умело са засегнати известни, но 

интерпретирани по нов начин теоретични постановки от основите на 

продоволственото осигуряване за ефективни армейски операции. 

Класифицирани са видовете денонощни дажби от продоволствие, които се 

използват за хранене на военнослужещите при полеви условия. Синтезирано е 

развитието на денонощната дажба от продоволствие в Българската армия и е 

посочен нейният текущ състав и енергийна стойност. Анализирани са съставът 

на органите и техниката за полево продоволствено осигуряване в 

специализирани армейски структури и техните възможности за ефективно и 

ефикасно подпомагане на операции. Изследвани са елементите на 

организацията на продоволственото осигуряване на военните формирования от 

Българската армия в операции. Описан е редът за подготовка и планиране на 

продоволственото осигуряване и неговото практическо реализиране. В 

заключение се предлагат насоки за развитие на продоволственото осигуряване 

на Българската армия в операции и поетапна модернизация на полевата 

продоволствена техника в армията. Формулирани са обосновани изводи за 

състоянието и динамиката на работата по съвременното продоволствено 

осигуряване на армейските операции в национален и международен мащаб. 

Авторът е използвал общо научни и емпирични изследователски методи и 

вследствие на тяхното съчетание е защитил и предложил обосновани решения 

по темата на монографичния труд. Съдържанието на труда попълва празнота в 

специализираната литература, която изследва проблемите на               

логистиката и тяхното решаване в сферата на продоволственото осигуряване на 

армейските операции.  

Втората монография на кандидата е на тема „Логистично осигуряване на 

авиационните формирования от Българската армия“, издание на Военна 

академия „Г. С. Раковски“, София, 2021 г., ISBN 978-619-7478-63-1. Общият 

обем е 163 страници, като основното изложение е в четири части. В 

монографията са разкрити основите на логистичното осигуряване на 

авиационните формирования. Посочено е значението на военната авиация в 

съвременните операции, както и структурата и състава на българската военна 

авиация. Изследвани са основните елементи на системата за логистично 

осигуряване на авиационните формирования от състава на българските 

военновъздушни сили в контекста на  организацията на полетите при операции. 

Изведени са особеностите на логистичното осигуряване при операции извън 

територията на страната. Изследвани са съвременните тенденциите в 
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логистичното осигуряване на авиационните експедиционни формирования. 

Кандидатът за доцент обосновано е предложил  работещи насоки за развитие на 

логистичното осигуряване на авиационните формирования от Българската 

армия. Те са фокусирани върху концепцията за интегрирана логистична 

поддръжка на авиационната техника, модернизация на самолетообслужващата 

техника и усъвършенстването на процеса по планиране на снабдяването на 

авиационните формирования при операции зад граница.  

Петте научно-изследователските труда на доктор Ралев във формата на 

статии са на следните теми и обем: “ Прилагане на интегрираната логистична 

поддръжка в жизнения цикъл на авиационната техника“, 6 стр.; „Фактори, 

влияещи върху потребностите от материални ресурси на авиационните 

формирования при експедиционни операции“, 10 стр.; „Методи за определяне 

на денонощната дажба от продоволствие на военнослужещите“, 7 стр.; „Насоки 

за подобряване способностите на Българската армия за стратегически въздушен 

транспорт“, 7 стр. и „Насоки за усъвършенстване на денонощната дажба от 

продоволствие в Българската армия“ в обем 7 страници. Статиите са 

публикувани в списание „Военен журнал“ в периода 2015 – 2019 г. Тематичният 

обхват на статиите отразява профила на техния автор като изследовател на 

проблемни области на логистиката в Българската армия. Резултатите от 

изследванията са с ярък практико-приложен характер и допринасят за: 

прилагането на подход на интегрирана логистична поддръжка на жизнения 

цикъл на авиационната техника за ефективно логистично осигуряване с 

оптимално използване на наличните финансови ресурси; успех на съвременните 

експедиционни операции на НАТО, изясняване на причините за развръщането 

на военната авиация в предни оперативни бази и необходимостта от 

своевременно и точно определяне на потребностите от материални ресурси за 

ефективното снабдяване на авиационните формирования в тези бази; 

обогатяване на теорията, свързана с логистичното осигуряване на авиационните 

формирования в операции чрез предложена  класификация на факторите, 

влияещи върху снабдяването на авиационните формирования в предни 

оперативни бази; описание на основните методи за определяне на енергийните 

потребности при хората и кои от тях са приложими за военнослужещите 

предвид спецификата на тяхната дейност и изпълнявани задачи.  

Главен асистент д-р Ралев е представил за оценка и осем доклада, 

представени на различни форуми. Първият доклад на тема „Възможности за 

усъвършенстване снабдяването на авиационните формирования в операции“ е 
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публикуван в сборник доклади от международна научна конференция 

„Отбранителни технологии“ на  факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен. 

Резултатите от публикацията  доразвиват теорията, свързана със снабдяването 

на авиационните формирования в операции.  

Вторият на тема „Особености на логистичното осигуряване на 

авиационните формирования при експедиционни операции“ е публикуван в 

сборник доклади от международна научна конференция „Дългосрочни 

предизвикателства за развитие на средата на сигурност и изграждане на 

способности на въоръжените сили“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, 

София, 12-14.11.2019 г., част втора, ISBN: 978-619-7478-35-8 , стр. 69-73. В 

доклада са разгледани както причините за развръщането на авиационните 

формирования в предни оперативни бази при участието им в експедиционни 

операции, така и възникването и развитието на трудности в снабдяването и 

поддръжката на авиационната техника в тези бази. Описани са факторите за 

повишаване ефективността на снабдяването и поддръжката на техниката при 

експедиционни операции.  Резултатите от трудаа имат теоретико-приложен 

характер в областта на логистичното осигуряване на авиационните 

формирования при операции зад граница.  

Третият доклад „Развитие на логистичните способности на Българската 

армия чрез използване услугите на Агенцията на НАТО за поддръжка и 

придобиване“ и четвъртият „Значение на оперативната съвместимост в областта 

на логистиката при провеждането на многонационални операции на НАТО“ са 

публикувани в сборник  доклади от годишна научна конференция на НВУ 

„Васил Левски“, В. Търново, 28-29.05.2020 г., том 5, ISSN: 1314-1937 на стр. 70-

78, съответно стр. 79-87. Докладите  описват логистичните услуги, които 

Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване (NSPA) предоставя на 

военните структури на НАТО, страните членки и страните партньори както 

индивидуално, така и колективно. Очертават   възможности за разширяване на 

логистична поддръжка за нашите въоръжени сили и ползите от това. 

Резултатите от анализа доразвиват теорията за многонационалната логистична 

поддръжка в НАТО, посочват същността, основните изисквания и нивата на 

оперативна съвместимост за силите на НАТО. Акцентира се върху важността на 

оперативната съвместимост в областта на логистичното осигуряване при 

провеждането на многонационални операции. Резултатите доразвиват теорията 

за многонационалната логистична поддръжка в НАТО. 
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„Ролята на съвременните технологии в развитието на военната логистика“ 

е темата на петия доклад. Докладът е публикуван в сборник от научна 

конференция „Актуални проблеми на сигурността“ на НВУ „Васил Левски“, В. 

Търново, 22-23.10.2020 г., том 1, ISSN: 2367-7465, стр. 48-56. Разгледани са 

съвременните технологии, които се изследват и прилагат в областта на военната 

логистика с цел повишаване на нейната ефективност и ефикасност в операции. 

Анализиран е приносът на „зелените“ технологии, горивните клетки, 

пиезоелектричеството, адитивното производство, блокчейн технологиите, 

изкуствените невронни мрежи, роботизираните системи и безпилотните 

летателни апарати за развитието на логистичните способности на въоръжените 

сили. Резултатите имат теоретико-приложен характер в областта на военната 

логистика.  

Шестият доклад „Развитие на логистичните способности на Българската 

армия в контекста на планирането на отбраната, базирано на способности“ е 

публикуван, както петия, в сборник доклади от научна конференция „Актуални 

проблеми на сигурността“ на НВУ „Васил Левски“, В. Търново, 22-23.10.2020 

г., том 1, ISSN: 2367-7465 на стр. 57-65. В доклада е разгледана структурата на 

системата за логистично осигуряване на Българската армия и е описан процеса 

на планиране на отбраната, базирано на способности в рамките на 

Министерството на отбраната. Анализирани са възможностите за 

усъвършенстване на процеса по трансформация на логистичните способности 

на Българската армия като неделима част от процеса на отбранително 

планиране.  

Седмият доклад на тема „Развитие на военната инфраструктура чрез 

Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността“ е публикуван в 

електронното издание на  сборника с доклади от научна конференция 

„Логистиката и обществените системи“, проведена във НВУ „Васил Левски“, В. 

Търново в периода  25-27.02.2021 г. В доклада е разгледана същността на 

Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP) и нейното значение 

за изграждането и развитието на необходимите оперативни способности на 

НАТО в контекста на системата за колективна отбрана. Посочен е приносът на 

програмата за развитието на военната инфраструктура за съвместно ползване на 

територията на Република България в съответствие със стандартите на НАТО.  

Осмият доклад е в съавторство и е на тема „Съвременни аспекти на 

логистичното осигуряване и влиянието им върху подготовката на логистични 

офицери“. В доклада са разгледани съвременните предизвикателства пред 
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логистичното осигуряване на въоръжените сили и изискванията, които те 

налагат към подготовката на логистичните кадри. Формулирани са 

компетентностите, които трябва да притежават логистични офицери и пътят за 

тяхното изграждане. Трудът е публикуван в Годишник на Военна академия „Г. 

С. Раковски“, факултет „Командно-щабен“, София, ISSN 1312–2991, стр. 321-

324.  
 

Научни и практико-приложни приноси от трудовете на кандидата  

Тематиката, която гл. асистент д-р Ивайло Ралев разработва в 

произведенията надгражда специализираната литература, основно в областта на 

организацията и управлението на логистичната дейност в Българската армия. 

Научно-изследователските трудове  отразяват резултати от анализи на събития 

и обществени явления, свързани със защитата на националната сигурност и 

военното дело.   

Използването на системния подход за съвременно моделиране на 

управленската дейност в областта на логистиката на армейските формирования 

е довело кандидата до обосновани изводи и препоръки за усъвършенстване на: 

продоволственото осигуряване на Българската армия предимно при 

осъществяване на специализирани операции; логистичното осигуряване на 

авиационните формирования; ръководството на подготовката на 

специализирани служители в логистичните армейски структури. 

С доказателствата и резултатите от оценяваните трудове се обогатява 

управленската наука във фазите програмиране, организиране и ръководство на                                

дейности. Научните и практико-приложните приноси са доказани от кандидата 

с публикуването на задълбочено изследване на материята, в която той се 

специализира, като анализира основните научни публикации, международните 

и национални актове и обобщените резултати от практическата работа на 

логистичните армейски формирования.  

Резултатите от изследователската работа на подполковник гл. ас. д-р 

Ивайло  Ралев са с пряко приложение в професионалната подготовка на 

слушатели и студенти във Военна академия и други висши училища. 

Публикациите на кандидата  съставляват части от информационния фонд на 

научните 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 
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армия“, които се преподават във Военна академия. Тяхното използване може да 

доведе и до подобряване на практиката на логистичните структури в различни 

направления на дейност в Българската армия. 
 

Оригиналност на представените трудове и достоверност на 

научните данни в тях 

Представените публикации за оценка от научното жури са лично дело на 

кандидата за доцент. За публикациите в съавторство, в които няма обособени 

части е предоставен разделителен протокол, подписан от авторите.  

Методологията, която е използвана при изследванията съчетава различни 

методи, упражняването на които по отделно или в съвкупност довежда до 

оценка за достоверност на получените научни данни. При запознаването и 

оценката на трудовете на кандидата за доцент Ивайло Ралев не установих 

наличие на плагиатство. Авторът на трудовете е предоставил писмени справки, 

в които са отразени коректно получените точки по групи показатели за 

съответствие с минималните национални изисквания за доцент в 

професионалното направление „Военно дело“, приносите за теорията и 

практиката, които се съдържат в публикациите и получените научни и 

практико-приложни резултати. Приемам приносите и научните резултати, 

описани и обяснени от кандидата в справките, приложени в материалите за 

конкурса. 
 

Бележка и препоръки 

По представените от кандидата публикации за оценяване имам бележка от 

формален характер. В някои от произведенията балансирането в обема на 

отделни части може да се подобри. Например, в основния монографичен труд, 

първа глава, точка трета е с обем 10 страници, а четвърта – 5. Критичната 

бележка не влияе на общата положителна оценка на трудовете на кандидата.   

Препоръките ми за развитието на научната дейност на кандидата за 

доцент са в сферата на материята, обхващаща теоретични постановки в 

учебните дисциплини, за преподаването на които той кандидатства.  

Препоръчвам на кандидата да продължи да проследява и да разработва 

проблематиката за продоволственото и логистично осигуряване на различните 

дейности в Българската армия. На базата на емпирични наблюдения и 

разностранна информация да обогатява материята, свързана с преподаването 

във Военна академия  на специалните научно-учебни дисциплини „Снабдяване 

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



 9 

формированията в операциите“, „Логистично осигуряване на формированията 

от ВВС в операциите“ и „Основи на логистиката в мирновременната дейност на 

формированията от Българската армия“.   

В свои бъдещи разработки да проявява в по-висока степен научна смелост 

за защита на собствени позиции, след проучване на специализирана литература 

от автори, които изготвят материя в областта на военното дело, националната 

сигурност, професионалната подготовка на слушатели и студенти във Военната 

академия.  
 

Заключение 

Изследователските трудове на гл. асистент д-р Ивайло Ралев заслужават 

обща положителна оценка. Той познава добре литературните и други източници 

по изследваните проблеми и ги използва със стремеж към творчески подход. 

Наукометричните параметри на кандидата отговарят на законовите изисквания 

за придобиване на академичната длъжност “доцент” в професионалното 

направление „Военно дело“.  

Предвид на гореизложеното, предлагам на научното жури да класира 

кандидата за участие в конкурса гл. асистент д-р Ивайло Ралев и го предложи за 

избор от факултетния съвет на факултет “Командно-щабен” при Военна 

академия за доцент по професионално направление „Военно дело“, научна 

специалност “Организация и управление на въоръжените сили“, учебните 

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“ за нуждите на катедра „Логистика“, Военна академия „Георги Стойков 

Раковски“. 

 

Член на научното жури:  

доц. д-р               П             Руси Янев 

 

 

31август 2021 г. 

София 
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OPINION 

by Associated Professor Rusi Vladimirov Yanev, PhD  

Rector of the Academy of the Ministry of the Interior, 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 

 

Compliance of the quantitative results of the candidate's scientific and 

teaching activity with the national minimum requirements for the academic 

position "Associate Professor" in the area of Higher Education "Security and 

Defence", Professional Field “Warfare” 

Lieutenant Colonel Ivaylo Ralev, PhD participates in the competition for the 

position “Associate Professor”, 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, for the needs of the Logistics Department, Command and 

Staff Faculty, Rakovski National Defence College. The candidate has obtained the 

PhD degree in the Scientific Specialty “Organization and Management of the Armed 

Forces” at the Rakovski National Defence College in the period 2010 – 2013. He 

teaches four courses with the required number of academic hours. Chief Assistant 

Ivaylo Ralev, PhD has submitted two self-published monographs and other scientific 

publications. With the acquired PhD degree, the 5-years period of holding the 
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academic position “Chief Assistant” and the published works, Ivaylo Ralev meets the 

minimum requirements stipulated in the Law on the Development of Academic Staff 

in the Republic of Bulgaria for holding the academic position “Associate Professor” 

in the Professional Field “Warfare”. 

 I determine the following quantitative assessment of the publications submitted 

for the competition by the candidate in accordance with the minimum national 

requirements for the academic position “Associate Professor” in the Professional 

Field “Warfare”: 

- 50 points for the obtained PhD scientific degree;  

- 100 points for a published independent habilitation monograph work; 

- 100 points for a published monograph, which is not a major habilitation work; 

- 5 x 10 points for published articles in non-refereed scientific-reviewed 

journals, 50 points in total;  

- 7 x 10 points for seven published scientific reports in non-refereed scientific-

reviewed journals and 5 points for a co-authored report, total 75 points;  

- 35 points for the candidate's citations in: two monographs; one article and two 

reports in scientific-reviewed collective issues; and 40 points in non-refereed 

scientific-reviewed journals; 75 points total for citations.    

The quantitative assessment exceeds the minimum required points for the 

academic position “Associate Professor” in the Professional Field “Warfare”. 

 

Results of the presented scientific publications of the candidate 

To assess the scientific results of the candidate's publications, I have examined 

two monographs, five articles and eight scientific reports. The works do not repeat 

the publications that the candidate has presented in the procedure for acquisition of 

PhD degree. 

The main habilitation work of LTC Ivaylo Ralev, PhD is the published 

monograph “Condition and Directions for the Development of Food Supply of the 

Bulgarian Army in Operations”, Rakovski National Defence College, Sofia, 2021, 

ISBN 978-619-7478-64-8. It examines the problems in the food supply of the military 

units of the Bulgarian Army in contemporary operations. The first chapter deals with 

the theoretical foundations of food supply. It considers the composition and 

importance of food for humans, methods for determining the daily energy 

consumption of servicemen and their nutritional needs under the specific working 

conditions to which their bodies are exposed in operations – heavy physical activity, 

severe weather conditions, in flight conditions and sailing. The second chapter 
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examines the system for field food supply of the Bulgarian Army. A classification of 

the daily rations, which are used for feeding the servicemen in field conditions, has 

been made. The development of the fresh food ration in the Bulgarian Army is traced 

and its current composition and energy value are pointed. The capabilities of the 

bodies and equipment for field food services in the Bulgarian Army are analyzed. 

The third chapter examines the organization of food supply of the military units by 

the Bulgarian army in operations. The procedures for preparation and planning of the 

food supply and its practical implementation is described. Chapter four offers 

directions for the development of food supply of the Bulgarian Army in operations. 

They are related to the introduction of combat ration, the application of NATO 

standards in the field of food rations and the gradual modernization of field food 

equipment in the Bulgarian army. 

The second candidate's monograph is “Logistic Support of the Bulgarian Army 

Aviation Units”, Rakovski National Defence College, Sofia, 2021, ISBN 978-619-

7478-63-1. Its total volume is 163 pages, with the main exposition in four chapters. In 

the first chapter the basics of the logistic support of the aviation units are revealed. 

The importance of military aviation in contemporary operations is pointed out, as 

well as the structure of the Bulgarian military aviation. Then the main elements of the 

logistic support system of the Bulgarian Air Force are discussed. The second chapter 

deals with the organization of the logistic support of the Bulgarian military aviation. 

Chapter three describes the logistic support organization of the aviation units during 

operations. The peculiarities of logistic support in expeditionary operations are 

highlighted. The trends in the logistic support of the aviation expeditionary units are 

studied. In the fourth chapter the directions for the logistic support development of 

the Bulgarian aviation units are proposed. They are focused on the concept of 

integrated logistic support of aviation platforms, the modernization of aircraft 

maintenance equipment and the improvement of the supply planning process of the 

aviation units in expeditionary operations. The implementation of the proposed 

directions will increase the effectiveness and efficiency of the aviation unit’s logistic 

support during peacetime and non-military and military crises. 

The articles are published in the Bulgarian Military Journal in the period 2015 - 

2019. The thematic scope of the articles reflects the author’s profile as a researcher of 

problematic areas of the Bulgarian Army logistics support. The results of the research 

have practical-applied nature and contribute to: the application of integrated logistics 

support approach to the life cycle of aviation platforms for effective logistics support 

with optimal use of available financial resources; the success of the aviation units 
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logistics support in the contemporary NATO expeditionary operations; clarification 

of the reasons for the deployment of military aviation in forward operating bases and 

the need for timely and accurate determination of the material resource requirements 

for the effective supply of aviation units; a description of the main methods for 

determining energy requirements in humans and which of them are applicable to 

military personnel given the specifics of their activities and tasks. 

LTC Ivaylo Ralev has also submitted eight reports presented at various 

scientific forums. 

 

Scientific and practical contributions of the candidate's publications  

The topics developed in the candidate’s works update the specialized literature, 

mainly in the field of organization and management of the Bulgarian Army logistic 

support. The publications reflect the results of analyses related to the national security 

and military affairs.   

The use of the system approach for modeling the management activity in the 

field of logistics support has led the candidate to justified conclusions and 

recommendations for improvement of: the food supply of the Bulgarian Army mainly 

in operations; the logistic support of the aviation units; the training of specialized 

personnel in the logistic system of the Bulgarian Armed Forces. 

Evidence and results from evaluated works enrich management science in the 

phases of programming, organizing and leading activities.  

Scientific and practical-applied contributions are proved by the candidate with 

the publication of an in-depth study of the matter in which he specializes, analyzing 

the main scientific publications, international and national doctrinal documents and 

the summarized results of the practical work of logistic support.  

The results of the candidate’s scientific work have direct application in the 

education process at the Rakovski National Defence College and other higher 

military education institutions. The candidate's publications constitute parts of 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” and “Supply of the military 

units with material resources in operations”. Their use can also lead to the 

improvement of the Bulgarian Army logistic system. 
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Originality of the submitted publications and authenticity of their scientific 

data 

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

candidate, with only one report co-authored with Colonel Associate Professor Lyuben 

Dimitrov, PhD. 

The methodology used in the scientific work combines various methods, the 

use of which, separately or in combination, leads to an assessment of the authenticity 

of the obtained scientific data. When examining and evaluating the works of the 

candidate, I did not find any plagiarism. LTC Ivaylo Ralev has provided written 

publications, which correctly reflect the minimum national requirements for 

Associate Professor in the Professional Field “Warfare. 

I accept the scientific results and contributions described by the candidate in the 

competition references. 

 

Critical Notes and Recommendations 

I have a comment on the publications submitted by the candidate for 

evaluation. In some of the works the volume balance of individual parts could be 

improved. For example, in the main monograph, the first chapter, section three is 10 

pages long and section four is 5 pages long. The critical note does not affect the 

overall positive evaluation of the candidate's works.   

My recommendations for the development of the candidate's scientific activity 

are in the area of the subject matter covering theoretical formulations in the 

disciplines he is teaching.  

I recommend the candidate to continue to develop the issues of the Bulgarian 

Army logistic support. On the basis of empirical observations and diverse 

information to enrich the material related to 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”.   

In his future works, he should show a higher degree of scientific courage to 

defend his own positions, after studying specialized literature in the field of military 

affairs, national security, professional training of officers at the Rakovski National 

Defence College.   
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Conclusion. 

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” is positive. 

He knows well the literature and other sources on the researched problems and 

uses them with a creative approach. The candidate's scientific parameters meet the 

legal national requirements for holding the academic position “Associate Professor” 

in the Professional Field “Warfare”. 

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 

 

ASSOC. PROF.           S             RUSI YANEV, PhD 

 

 

31 Aug 2021, 

Sofia 

 


