
1 

 

 

РЕЗЮМЕТА  

на научните трудове и публикации  

на подполковник д-р Ивайло Илиев Ралев 

 

представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ 

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

„Г. С. Раковски“, област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, 

професионално направление 9.2. „Военно дело“, научна специалност 

„Организация и управление на въоръжените сили“, обявен със заповед                     

№ ОХ-388/05.05.2021 г. на министъра на отбраната и публикуван в Държавен 

вестник бр. 45/28.05.2021 г. 
 

Представената научна продукция разглежда различни аспекти от 

логистичното осигуряване на военните формирования както в мирновременната 

им дейност, така и при участието им в операции. Трудовете са групирани в 

зависимост от научния им характер и в съответствие с изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България. 

 

1. МОНОГРАФИИ 
 

1.1. „Състояние и насоки за развитие на продоволственото 

осигуряване на Българската армия в операции“, Военна академия „Г. С. 

Раковски“, София, 2021 г., ISBN 978-619-7478-64-8 

Монографията разглежда проблемните моменти в продоволственото 

осигуряване на военните формирования от Българската армия в съвременните 

операции. Първа глава третира теоретичните основи на продоволственото 

осигуряване. Разгледан е съставът и значението на храната за човека, методите 

за определяне на денонощния енергоразход на военнослужещите и техните 

хранителни потребности при специфичните условия на труд, на които е изложен 

техният организъм в операции – голямо физическо натоварване, тежки 

климатични условия, в условия на полети и плаване. Във втора глава е 

изследвано състоянието на системата за полево продоволствено осигуряване на 

Българската армия. Извършена е класификация на видовете денонощни дажби от 

продоволствие, които се използват за хранене на военнослужещите при полеви 

условия. Проследено е развитието на денонощната дажба от продоволствие в 

Българската армия и е посочен нейният текущ състав и енергийна стойност. 

Анализиран е съставът и възможностите на органите и техниката за полево 
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продоволствено осигуряване в Българската армия. В трета глава е разгледана 

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. Четвърта 

глава предлага насоки за развитие на продоволственото осигуряване на 

Българската армия в операции. Те са свързани с въвеждането на бойна дажба от 

продоволствие, прилагане на стандартите на НАТО в областта на бойните дажби 

от продоволствие и поетапната модернизация на полевата продоволствена 

техника в нашата армия. Тематиката на монографията е адресирана към 

обучаемите от Военна академия „Георги С. Раковски“, Националния военен 

университет „Васил Левски“, Висшето военновъздушно училище „Георги 

Бенковски“, Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ и всички 

длъжностни лица, които имат отношение към продоволственото осигуряване на 

Българската армия в операции. 
 

1.2. „Логистично осигуряване на авиационните формирования от 

Българската армия“, Военна академия „Г. С. Раковски“, София, 2021 г., 

ISBN 978-619-7478-63-1 

Монографията разкрива спецификата, състоянието и проблематиката в 

логистичното осигуряване на авиационните формирования от Българската 

армия. В първа глава 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. След това са разгледани основните елементи на системата за 

логистично осигуряване на авиационните формирования от състава на 

българските Военновъздушни сили. Във втора глава е разгледана организацията 

на логистичното осигуряване на полетите в българската военна авиация. В трета 

глава е описана организацията на логистичното осигуряване на авиационните 

формирования при операции. Откроени са особеностите на логистичното 

осигуряване при операции извън територията на страната. Изследвани са 

съвременните тенденциите в логистичното осигуряване на авиационните 

експедиционни формирования. В четвърта глава са предложени насоки за 

развитие на логистичното осигуряване на авиационните формирования от 

Българската армия. Същите са фокусирани върху прилагането на концепцията за 

интегрирана логистична поддръжка на авиационната техника, модернизацията 

на самолетообслужващата техника и усъвършенстването на процеса по 

планиране на снабдяването на авиационните формирования при операции зад 

граница. Реализирането на предложените насоки ще повиши ефективността и 
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ефикасността на логистичното осигуряване на авиационните формирования 

както в мирно време, така и по време на кризи от невоенен и военен характер. 

Тематиката на монографията е адресирана към обучаемите от Военна академия 

„Г. С. Раковски“, Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ и 

всички длъжностни лица, които имат отношение към организацията на 

логистичното осигуряване на авиационните формирования. 

 

2. СТАТИИ 
 

2.1. „Прилагане на интегрираната логистична поддръжка в жизнения 

цикъл на авиационната техника“, сп. „Военен журнал“, бр. 4/2015 г., ISSN: 

0861-7392, стр. 52-58 

В статията е изследван опита на българските Военновъздушни сили в 

поддръжката на наличната авиационна техника, обоснована е необходимостта от 

прилагането на подхода на интегрирана логистична поддръжка и са описани 

нейните елементи в хода на жизнения цикъл на авиационната техника. Накрая са 

формулирани базовите принципи за осъществяването на ефективна интегрирана 

логистична поддръжка.  

Резултатите от анализа имат практико-приложен принос, чрез 

формулираните елементи и принципи за интегрирана логистична поддръжка на 

авиационната техника. Използването на концепцията за интегрирана логистична 

поддръжка в българските ВВС е актуално, с безспорни предимства и открива 

възможност за ефективно логистично осигуряване с оптимално използване на 

наличните финансови ресурси. 
 

2.2. „Фактори, влияещи върху потребностите от материални ресурси 

на авиационните формирования при експедиционни операции“, сп. „Военен 

журнал“, бр. 1/2016 г., ISSN: 0861-7392, стр. 75-85 

В статията се разглежда значението на военната авиация за успеха на 

съвременните експедиционни операции на НАТО, 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. След това 

са описани основните групи фактори, които влияят върху потребностите от 

материални ресурси при участие на авиационните формирования в 

експедиционни операции.  

Като резултат е обогатена теорията, свързана с логистичното осигуряване 

на авиационните формирования в операции чрез предложената класификация на 
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факторите, влияещи върху снабдяването на авиационните формирования в 

предни оперативни бази. 
 

2.3. „Методи за определяне на денонощната дажба от продоволствие 

на военнослужещите“, сп. „Военен журнал“, бр. 1-2/2019 г., ISSN: 0861-7392, 

стр. 133-140 

В статията са разгледани изискванията към хранителната дажба на 

военнослужещите за поддържане на тяхното физическо здраве и 

работоспособност. След това са описани основните методи за определяне на 

енергийните потребности при хората и е посочено кои от тях са приложими за 

военнослужещите предвид спецификата на тяхната дейност и изпълнявани 

задачи.  

Статията доразвива теорията по продоволственото осигуряване на 

военните формирования. 
 

2.4. „Насоки за подобряване способностите на Българската армия за 

стратегически въздушен транспорт“, сп. „Военен журнал“, бр. 4/2019 г., 

ISSN: 0861-7392, стр. 58-64 

Статията разглежда необходимостта от използването на стратегически 

въздушен транспорт при развръщането на военни контингенти зад граница и 

недостига от такива способности в българските Военновъздушни сили. След 

това са анализирани възможностите за осигуряване на допълнителни 

способности за стратегически въздушен транспорт за нашата армия чрез 

участието на Република България в  многонационалните инициативи на НАТО в 

тази област. 

Резултатите обосновават необходимостта и ползите от участието на 

нашата страна в многонационалните инициативи на НАТО за стратегически 

въздушен транспорт. 
 

2.5. „Насоки за усъвършенстване на денонощната дажба от 

продоволствие в Българската армия“, сп. „Военен журнал“, бр. 3-4/2020 г., 

ISSN: 0861-7392, стр. 114-121 

В статията са описани видовете денонощни дажби от продоволствие, които 

се използват в армиите на НАТО и техния състав и предназначение. След това е 

обоснована необходимостта от въвеждането на бойна дажба от продоволствие в 

Българската армия и е изследван процеса по нейното въвеждане до момента. 

Резултатите от анализа имат теоретико-приложен характер в областта на 

продоволственото осигуряване на Българската армия в операции. 
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3. ДОКЛАДИ 
 

3.1. „Възможности за усъвършенстване снабдяването на 

авиационните формирования в операции“, сборник доклади от 

международна научна конференция „Отбранителни технологии“ на  

факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен, 01-03.10.2019 г., ISSN: 2367-

7902, стр. 285-289 

В доклада е посочено значението на снабдяването с материални ресурси за 

авиационните формирования при участието им в операции зад граница. След 

това са разгледани възможностите за усъвършенстване на този процес и 

факторите, от които зависи тяхното реализиране. 

Резултатите доразвиват теорията свързана със снабдяването на 

авиационните формирования в операции. 
 

3.2. „Особености на логистичното осигуряване на авиационните 

формирования при експедиционни операции“, 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 причините за развръщането на авиационните 

формирования в предни оперативни бази при участието им в експедиционни 

операции, степента на оборудване на предните оперативни бази и трудностите в 

снабдяването и поддръжката на авиационната техника в тези бази. След това са 

описани факторите за повишаване ефективността на снабдяването и 

поддръжката на техниката при експедиционни операции.   

Резултатите от анализа имат теоретико-приложен характер в областта на 

логистичното осигуряване на авиационните формирования при операции зад 

граница. 
 

3.3. „Развитие на логистичните способности на Българската армия 

чрез използване услугите на Агенцията на НАТО за поддръжка и 

придобиване“, сборник доклади от годишна научна конференция на НВУ 

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

стр. 70-78 

Докладът описва 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. 

След това са разгледани логистичните услуги, които Агенцията предоставя на 

българските въоръжени сили. Накрая са очертани бъдещите възможности за 
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разширяване на тази логистична поддръжка за нашите въоръжени сили и ползите 

от това.  

Резултатите от анализа доразвиват теорията за многонационалната 

логистична поддръжка в НАТО. 

3.4. „Значение на оперативната съвместимост в областта на 

логистиката при провеждането на многонационални операции на НАТО“, 

сборник доклади от годишна научна конференция на НВУ „Васил Левски“, 

В. Търново, 28-29.05.2020 г., том 5, ISSN: 1314-1937, стр. 79-87 

Докладът разглежда 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. Накрая се разглежда 

стандартизационния процес в НАТО като основен инструмент за повишаване на 

оперативната съвместимост в логистичния домейн. 

Резултатите доразвиват теорията за многонационалната логистична 

поддръжка в НАТО. 
 

3.5. „Ролята на съвременните технологии в развитието на военната 

логистика“,  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, стр. 48-56 

В доклада са разгледани 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 от анализа имат теоретико-приложен характер в областта на 

военната логистика. 
 

3.6. „Развитие на логистичните способности на Българската армия в 

контекста на планирането на отбраната, базирано на способности“,  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,             

стр. 57-65 

В доклада е разгледана структурата на системата за логистично 

осигуряване на Българската армия. След това е описан процеса на планиране на 

отбраната, базирано на способности в рамките на Министерството на отбраната. 
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На тази база са анализирани възможностите за усъвършенстване на процеса по 

трансформация на логистичните способности на Българската армия като 

неделима част от процеса на отбранително планиране. 

Резултатите от доклада имат теоретико-приложен характер в областта на 

планирането и развитието на логистичните способности на Българската армия. 
 

3.7. „Развитие на военната инфраструктура чрез Програмата на 

НАТО за инвестиции в сигурността“, сборник доклади от научна 

конференция „Логистиката и обществените системи“ на НВУ „Васил 

Левски“, В. Търново, 25-27.02.2021 г., направление „Военна логистика”, 

електронно издание, ISSN: 2738-8042, стр. 166-174 

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. 

Резултатите от доклада имат теоретико-приложен характер в областта на 

многонационалната логистична поддръжка на НАТО. 
 

3.8. „Съвременни аспекти на логистичното осигуряване и влиянието 

им върху подготовката на логистични офицери“, Годишник на Военна 

академия „Г. С. Раковски“, факултет „Командно-щабен“, София, 2009 г., 

ISSN 1312–2991, стр. 321-324, съавторство с полк. доц. д-р Любен Димитров  

В доклада са разгледани съвременните предизвикателства пред 

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.  

Резултатите от доклада имат теоретико-приложен характер в областта на 

подготовката на логистични кадри за нуждите на Българската армия. 

 

 

подп. д-р                        Ивайло Ралев 

___.___.2021 г. 

гр. София 
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ABSTRACTS 

of the scientific publications 

of Lieutenant Colonel Ivaylo Iliev Ralev, PhD 

 

presented for participation in a competition for holding the academic position 

“Associate Professor” at 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”. 

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. 

The presented scientific publications examine various aspects of the logistic 

support of the military units both in their peacetime activities and in their participation 

in operations. The works are grouped based on their scientific nature and in accordance 

with the national requirements for the development of the academic staff in the 

Republic of Bulgaria. 

 

1. MONOGRAPHS 
 

1.1. “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 

The monograph 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 examines the system for field food supply 
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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 topic of the 

monograph is addressed to the students of the Rakovski National Defence College, the 

Vasil Levski National Military University, the Georgi Benkovski Military Air Force 

School, the Nikola Vaptsarov Military Navy School and all personnel involved in the 

food supply of the Bulgarian Army in operations. 

 

1.2. “Logistic Support of the Bulgarian Army Aviation Units”, Rakovski 

National Defence College, Sofia, 2021, ISBN 978-619-7478-63-1 

The monograph reveals the specifics, status and problems in the logistic support 

of the Bulgarian Army aviation units. 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 кхсшя 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 units logistic support during peacetime and non-military and 

military crises. The subject of the monograph is addressed to the students of the 



10 

 

Rakovski National Defence College, the Georgi Benkovski Military Air Force School 

and all staff who is involved in the organization of aviation units logistic support. 

 

2. ARTICLES 
 

2.1. “Application of Integrated Logistics Support in the Life Cycle of 

Aviation Platforms”, Bulgarian Military Journal, issue 4/2015, ISSN: 0861-7392, 

pgs. 52-58 

The article examines the experience of the Bulgarian Air Force in the 

maintenance of existing aviation platforms, justifies the need for application of the 

integrated logistics support approach and describes its elements in the life cycle of 

aviation platforms. Finally, the basic principles for the implementation of effective 

integrated logistic support are formulated. The results of the analysis have a practical 

contribution through the formulated elements and principles of integrated logistics 

support. The use of the integrated logistic support concept in the Bulgarian Air Force 

is topical, with undeniable advantages and opens the possibility for effective logistic 

support with optimal use of available financial resources. 
 

2.2. “Factors influencing the material resources requirements of aviation 

units during expeditionary operations”, Bulgarian Military Journal, issue 1/2016, 

ISSN: 0861-7392, pgs. 75-85 

This article examines the importance of military aviation to the success of 

contemporary NATO expeditionary operations, the reasons for the deployment of 

aviation units to forward operating bases, and the need for timely and accurate 

determination of material resource requirements to effectively supply aviation units in 

these bases. Then it describes the major groups of factors that influence the material 

resource requirements of aviation units during expeditionary operations. As a result, 

the theory related to the aviation units logistic support in operations is enriched through 

the proposed classification of factors affecting the supply process in forward operating 

bases. 
 

2.3. “Methods for Determination of the Daily Food Ration for the Military 

Personnel”, Bulgarian Military Journal, issue 1-2/2019, ISSN: 0861-7392, pgs. 

133-140 

The article discusses the nutrition requirements of soldiers to maintain their 

physical health and performance. It then describes the main methods of determining 
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energy requirements in humans and indicates which of them are applicable to military 

personnel given the specifics of their activities and tasks performed. The article 

expands the theory of military unit’s food supply. 
 

2.4. “Directions for improving the strategic air transport capabilities of the 

Bulgarian Army”, Bulgarian Military Journal, issue 4/2019, ISSN: 0861-7392, 

pgs. 58-64. 

The article examines the importance of the strategic airlift in the deployment of 

military contingents abroad and the shortage of such capabilities in the Bulgarian Air 

Force. It then analyses the possibilities for providing additional strategic airlift 

capabilities through the participation of the Republic of Bulgaria in NATO 

multinational initiatives in this area. The results justify the necessity and benefits of the 

Bulgarian Armed Forces participation in NATO multinational strategic airlift 

initiatives. 
 

2.5. “Directions for Improving the Daily Food Ration in the Bulgarian 

Army”, Bulgarian Military Journal, issue 3-4/2020, ISSN: 0861-7392, pgs. 114-

121 

The article describes the types of daily food rations used in NATO armies and 

their composition and purpose. It then justifies the need for the introduction of combat 

ration in the Bulgarian Army and examines the process of their introduction to date. 

The results of the analysis have a theoretical and practical character in the field of 

Bulgarian Army food supply in operations. 

 

3. REPORTS 
 

 

3.1. “Opportunities for improving the supply process of aviation units in 

operations”, International Scientific Conference “Defence Technologies” of the 

Artillery, Air Defence and CIS Faculty, Shumen, 01-03.10.2019, ISSN: 2367-7902, 

pgs. 285-289. 

The paper points out the importance of the material resources supply for aviation 

units in expeditionary operations. It discusses opportunities for improving this process 

and the factors on which their realization depends. The results develop the theory 

related to supplying aviation units in operations. 
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3.2. “Logistic support characteristics of the aviation units in expeditionary 

operations”, International Scientific Conference “Long-term Challenges for the 

Development of the Security Environment and Capability Building of the Armed 

Forces” Rakovski National Defence College, Sofia, 12-14.11.2019, part 2, ISBN: 

978-619-7478-35-8, pgs. 69-73 

The paper discusses the reasons for the aviation units deployment to forward 

operating bases when participating in expeditionary operations, the quantity of 

equipment in forward operating bases, and the difficulties in supplying and maintaining 

aviation platforms at these bases. Factors for increasing the effectiveness of supply and 

maintenance in expeditionary operations are then described. The results of the analysis 

have a theoretical and practical character in the field of logistic support of aviation 

units in operations abroad. 
 

3.3. “Logistic capabilities development of the Bulgarian Army by using the 

services of the NATO Support and Procurement Agency“, Annual Scientific 

Conference of the National Military University “Vasil Levski”, V. Turnovo, 28-

29.05.2020, vol. 5, ISSN: 1314-1937, pgs. 70-78 

This report describes the logistics services that the NATO Support and 

Procurement Agency (NSPA) provides to NATO military structures, member and 

partner nations both individually and collectively. It then discusses the logistics 

services that the Agency provides to the Bulgarian Armed Forces. Finally, future 

opportunities for expanding this logistical support to Bulgarian Armed Forces are 

outlined. The results of the analysis develop the theory of multinational logistic support 

in NATO. 
 

3.4. “The Importance of Logistics Interoperability in NATO Multinational 

Operations”, Annual Scientific Conference of the National Military University 

“Vasil Levski”, V. Turnovo, 28-29.05.2020, vol. 5, ISSN: 1314-1937, pgs. 79-87 

The paper discusses the nature, basic requirements and levels of interoperability 

for NATO forces. It focuses on the importance of interoperability in the field of logistic 

support in multinational operations. Finally, it discusses the NATO standardization 

process as a key tool for enhancing interoperability in the logistics domain. The results 

develop the theory of multinational logistics support in NATO. 
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3.5. “The Role of Modern Technologies in the Military Logistics 

Development”, Scientific Conference “Current Problems of the Security” of the 

National Military University “Vasil Levski”, V. Tarnovo, 22-23.10.2020, vol. 1, 

ISSN: 2367-7465, pgs. 48-56. 

The paper discusses the modern technologies that are applied in the field of 

military logistics in order to increase its effectiveness and efficiency in operations. It 

analyses the contribution of green technologies, fuel cells, piezoelectricity, additive 

manufacturing, blockchain technologies, artificial intelligence, robotic systems and 

unmanned aerial vehicles to the development of armed forces logistics capabilities. The 

results of the analysis have a theoretical and practical character in the field of military 

logistics. 
 

3.6. “Logistics capabilities development of the Bulgarian Army in the 

context of capability-based defence planning", Scientific Conference “Current 

Problems of the Security” of the National Military University “Vasil Levski”, V. 

Tarnovo,                     22-23.10.2020, vol. 1, ISSN: 2367-7465, pgs. 57-65. 

The paper discusses the structure of the logistic support system of the Bulgarian 

Army. It describes the capability based defence planning process within the Ministry 

of Defence. On this basis, opportunities for improving the process of transforming the 

logistics capabilities of the Bulgarian Army as an integral part of the defence planning 

process are analyzed. The results of the report have a theoretical and practical character 

in the field of planning and development of logistic capabilities of the Bulgarian Army. 
 

3.7 “Development of the Military Infrastructure through the NATO 

Security Investment Programme”, Scientific Conference “Logistics and Public 

Systems” of the National Military University “Vasil Levski”, ISSN: 2738-8042, 

pgs. 166-174. 

The report discusses the nature of the NATO Security Investment Programme 

(NSIP) and its importance for the development of the required NATO operational 

capabilities in the context of the collective defence system. The contribution of the 

NSIP to the development of military infrastructure on the territory of the Republic of 

Bulgaria in accordance with NATO standards is outlined. The results of the report have 

a theoretical and practical character in the field of NATO multinational logistic 

support. 
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3.8. “Contemporary aspects of the logistics support and their impact on the 

training of logistic officers”, Rakovski National Defence College, Command and 

Staff Faculty, Sofia, 2009, ISSN 1312-2991, pgs. 321-324, co-authored with Col. 

Assoc. Prof. Luben Dimitrov  

The paper discusses the contemporary challenges facing the logistic support of 

the armed forces and the requirements that they impose on the training of logistic 

personnel. The competencies that logistic officers should possess and the way to build 

them are formulated. The results of the report have a theoretical and practical character 

in the field of training of logistic personnel for the needs of the Bulgarian Army. 

 

 

LTC           S          Ivaylo Ralev, PhD 

 

23th Aug 2021, 

Sofia 

 

 


