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РЕЗЮМЕ 

на научните трудове, публикации и научноприложни разработки 

на полковник инж. д-р. Иво Георгиев Радулов  

представени за участие в конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” 
в научна секция „Стратегически изследвания на сигурността и отбраната“ на 

институт за „Перспективни изследвания за отбраната“ на ВА „Георги С. 
Раковски“, т. 2.12, раздел II на МЗ № ОХ-300/12.04.2021 г, изменена с МЗ № ОХ-

562/28.06.2021 г. 
 
 
 
Монография: 
 
1. Радулов И., „Прилагане на архитектурния подход в публичната 

организация“, издателство ДиоМира, гр. София, 2019 г., ISBN 978-954-2977-
57-5 

Монографията  предлага цялостен и систематизиран подход за изследване 
на ефективността на публичните организации. Монографията представя в 
достъпен вид същността на архитектурното моделиране, условията за неговото 
прилагане в публичните организации и ползите от прилагането му като 
основополагаща парадигма за представяне на големи и сложни организационни 
системи и начинания. Предложеният модел на работа генерира решение за това 
как на практика да бъдат усъвършенствани процесите, свързаните системи, 
функциите, процедурите за вземане на решение, организационните структури, 
информационните потоци, ресурсите, технологиите, връзките и т.н., което да 
доведе до повишаване на ефективността на системата за управление в 
организацията като цяло. В монографията е предложена оригинална методология, 
съчетаваща доказани  подходи, методи и средства за архитектурно моделиране на 
големи и сложни организационни системи. Използваният  инструментариум 
включва количествени методи, средства за формално описание на моделите и 
софтуерни продукти за моделиране и симулация, с които се гарантират 
оптималните решения на поставените задачи. Предложената методика е 
верифицирана чрез пример за трансформация на действащата в Министерството 
на отбраната Интегрирана система за управление на ресурсите за отбрана.    
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Статии в периодични списания и публикации в трудове на научни 
организации: 

 
 2. Андреева П., Радулов И., Карев М., Чолаков С., „Управлението на 

риска като неразделна част при планиране и развитие на отбранителните 
способности на БА”, сп. „Военен журнал”, бр. 4, гр. София, 2014 г., ISSN 0861-
7392 

В статията са представени основните принципи от теорията за управление 
на риска. Описани са подходите за измерването на риска при планирането и 
развитието на отбранителните способности.  Предложен е модел на дейностите за 
управлението на риска при планирането на отбраната и въоръжените сили. 
Статията отразява, в синтезиран вид приносите от Модела за управление на риска 
при планирането на отбраната и въоръжените сили, който е създаден от същия 
авторски колектив и е въведен в МО със заповед на министъра на отбраната № 
ОХ-280 от 11.05.2011 г. 

 
3. Чолаков С., Карев М., Андреева П., Радулов И., Дюлгеров С., 

„Методи за изследване и анализ на риска в системата за сигурност и 
отбрана”, ВА “Г. С. Раковски”, гр. София, 2011 г., ISBN 978-954-9348-28-6 

В тази статия управлението на риска (УР) е представено като цялостен 
процес, обхващащ всички нива на стратегическия мениджмънт в отбраната. 
Акцентът е поставен към по-съществените му елементи като анализът и оценката 
на риска. Представените методи и подходи за измерването на риска разкриват 
предимствата и предизвикателствата при правилното им подбиране за всеки 
конкретен случай. Основните цели на авторите са да се изгради ясна и 
научнообоснована основа за прилагане на инструментите за управление на риска, 
която да послужи при подготовката на бъдещите мениджъри в системата за 
сигурност и отбрана. 

 
4.  Радулов И., Андреева П., „Предизвикателства пред управлението 

на риска, като част от мениджмънта на сигурността”, списание CIO 
България, бр. 5, 2011 г., ISSN 13112-5605 

В статията, в популярен стил са представени предизвикателствата и 
трудностите при управлението на риска. Изложената теза насочва вниманието на 
читателя към използването на логически свързан и аналитично обоснован подход, 
за правилната оценка на риска в системата за сигурност и отбрана. Основното 
послание на авторите, е че не съществува унифицирано решение (универсална 
кристална топка) за прогнозиране на риска в отделните области и ситуации. За 
всяка задача, свързана с оценката на риска е необходимо да се построи 
специфичен модел, с отчитане на рисковите събития и техните вероятности и 
последици. След разработването на такъв модел, периодичното отчитане на 
идентифицираните рискове може да става с минимални усилия и без 
допълнителни ресурси, особено ако има програмна реализация на следене на 
процесите. 
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5. Радулов И., „Прилагане на балансирана система от показатели за 

ефективност при управлението на проекти с европейско финансиране”, сп. 
„Военен журнал”, бр. 3, гр. София, 2015 г., ISBN 0861-7392 

В тази статия авторът описва как може да се измери ефективността на 
управлението на проекти, финансирани от структурните фондове на ЕС, като се 
използва подходът, основан на концепцията на Р. Каплан и Д. Нортън. Обект на 
статията е проектът на Министерството на отбраната (МО) за Изграждане на 
информационна система за осигуряване на публичен достъп до пространствени 
данни и услуги, финансиран от Оперативна програма Административен капацитет 
и съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд (ЕСФ). 

 
6. Радулов И., Андреева П., “Особености в управлението и 

изпълнението на проектите на МО, съфинансирани от Европейските 
структурни фондове, за програмния период 2007-2013 г.”, сп. „Военен 
журнал”, бр. 4, гр. София, 2014 г., ISBN 0861-7392 

В статията са разгледани някои от основните предизвикателства в цялостното 
управление на проектите на Министерството на отбраната, финансирани от 
структурните фондове на ЕС. Целта на авторите е да споделят опит и проблеми, 
срещани при управлението и изпълнението на проектите с европейско 
финансиране. Направен е пълен анализ на всички изпълнявани проекти с 
европейско финансиране в МО и структурите подчинени на министъра на 
отбраната. Описани са „тесните места“ при управлението на тези проекти и са 
направени препоръки след анализа. Представените резултати от изследването са 
послужили като основа на ръководството на МО за създаването на липсваща, до 
този момент, Система за управление на проектите в Министерството на отбраната, 
структурите подчинени на министъра на отбраната и Българската армия. 

 
7. Габровски И., Велков И., Радулов И., Стойков С., “Защита работата 

на приложение”, Трудове на академията, ВА “Г.С.Раковски”,  гр. София, 
1999 г., ISSN 0861-3451 

В статията са предложени универсални програми, които могат да се 
използват във всички Visual Basic приложения, а при определени условия и в 
приложения, изграждани и чрез други среди за програмиране. Предложени са и 
няколко метода,  за повишаване на нивото на защитеност на Visual Basic 
приложенията. Представена е разработка, която показва как да се прибави защита 
на работата на приложение чрез подпрограми за следене „влязъл/излязъл“ и 
създаване на схема за „права за достъп до приложението". Представени са 
начините за записване в приложението, формите за поддържане на библиотека от 
потребители и правата за достъп на всеки потребител, както и начините за 
добавяне на опция към приложението за поддържане на протокол за ревизия. 
Представени са програми към библиотеката prjUsrObject.DLL, с които може да 
записва важната потребителска активност в протокол за ревизия, включително 
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влизане в приложението, модификация на базата от данни, отговорни програмни 
операции като отпечатване на отчети и др. 

 
Научни доклади и статии в сборници от конференции: 
 
8. Радулов И., „Информационните системи в БА и интегрирането им 

чрез „ПОРТАЛИ ЗА ТРАНСЛАЦИЯ” (TRANSLATION GATEWAYS)”, 
Научна сесия 2003, Сборник научни трудове, Част II,  „Компютърни системи 
и технологии. Авиационна и космическа техника. Геодезия., Издателство на 
НВУ „В. Левски”- факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, гр. Шумен 2004, ISBN 
954-9681-02-5 

В статията се прави обзор на съществуващите Информационни системи, 
осигуряващи управлението на организационното устройство на БА. Разгледани са 
съвременни подходи при проектиране и изграждане на такива системи и различни 
методи за обмяна на информация и данни във форма удобна за четене и 
интерпретиране между отделните информационни системи. Акцентира се върху 
интеграцията им чрез "Портали за транслация " (Translation Gateways). 

 
9. Радулов И., „Методите на отвореното дистанционно селектиране и 

дистанционно обучение в процеса на управление на човешките ресурси и 
приложението им в Министерството на отбраната и Българската армия”, 
Издателство на ВВУАПВО “П. Волов”  гр. Шумен, 2003 г., ISBN 954-9681-02-
5 

В статията се разглеждат методите за дистанционно селектиране и обучение 
на кадри в процеса на набиране и обучение на персонал и начинът им на прилагане 
в условия на реформи в Българската армия. Предложени са основни концепции и 
електронни платформи за осъществяване на непосредствената връзка на 
управленския състав с кандидатите. Обобщени са резултатите от влиянието на 
допълнителни фактори, като дистанционен подбор и повишаване на 
професионалните възможности, квалификация, усъвършенстване и мотивация на 
служителите. 

 
10. Радулов И., „Приложение на „Модел за управление на риска при 

планиране на отбраната и въоръжените сили” за оценка на риска при 
управлението на проекти, финансирани от  европейските структурни 
фондове”, Годишник на ВА „Г. С. Раковски“, факултет „Командно-щабен“, 
2014 г., ISSN 1312-2991  

Статията отразява универсалния характер и приложението на утвърдения в 
Министерството на отбраната „Модел за управление на риска при планиране на 
отбраната и въоръжените сили” в области, непряко свързани с дейностите в 
отбраната, като оценката на риска при управлението на проекти, финансирани от 
европейските структурни фондове. Конкретно приложение на модела е оценката 
на риска при изпълнението на проект на Министерството на отбраната (МО) за 
Изграждане на информационна система за осигуряване на публичен достъп до 
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пространствени данни и услуги, финансиран от Оперативна програма 
Административен капацитет, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален 
фонд (ЕСФ). 

 
11. Radulov I., Andreeva P., "Application of Fuzzy Logic for Evaluation of 

the Operational Risk", NATO Research and Technology Agency (RTA), 5-6 June 
2012, Amsterdam, Netherlands, RTO-MP-SAS-095, ISBN 978-92-837-0169-9 

Докладът представя подход за оценка на риск при провеждането на военна 
операция. Предложени са сценарии за планиране на операцията и математически 
модел за оценка на риска, базиран на размита логика. Авторите предлагат и 
конкретни методи за симулационно моделиране, основано на исторически данни 
и прогноза за поведението на рисковите фактори. Основното предимство на 
модела е неговата ефективност, която с голяма точност се доближава до реалните 
резултати. Резултатите се визуализират с помощта на 3D графики. 

 
12. Hristov N., Radulov I., Iliev P., Andreeva P.,“Prioritization Methodology 

for Development of Required Operational Capabilities”, “SYSTEM ANALYSIS & 
STUDIES PANEL”, SAS-081/RSY, NATO Research and Technology Agency 
(RTA), 26-28 April 2010, Sofia, Bulgaria, ISBN 978-92-837-0116-3 

Докладът представя методика, свързана с определянето на приоритетите 
при развитието на необходимите отбранителни способности на въоръжените сили 
на Р България. Методиката е специално ориентирана към постигането на 
практически резултати в приоритизирането на способностите с дефицит, 
съответстващи на националните стратегически изисквания. В доклада е 
предложен оригинален подход, основан на експертна оценка, съчетана с 
аналитични методи. Методиката е използвана при провеждането на 
Стратегически прегледи на отбраната за подпомагането на лицата, вземащи 
управленски решения. 
 

13. Радулов И., Андреева П., Марков М., “Информационната система за 
предоставяне на достъп до пространствените данни и услуги на МО – част от 
информационната и комуникационна платформа за е-управление”, Доклад 
на VII Международна научна конференция „е-управление”, Созопол 2015 г., 
„Сборник трудове”, издателство на ТУ-София,  ISSN 1313-8774  

Докладът отразава състоянието на информационната и комуникационна 
платформа (ИКП) за е-управление в Р България.  От направения обзор е 
констатирана необходимостта от създаване на условия за предлагане на 
информация и нови електронни услуги чрез развитие и надграждане на 
елементите от инфраструктурата и основните системи. Констатирана е и ниската 
свързаност на част от регистрите в държавната администрация, както и липсата на 
свързани системи за предоставяне на пространствени данни и услуги. За 
преодоляването на тези недостатъци е предложена информационна система (ИС) 
за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на МО. 
Авторите са представили оперативните изискванията към системата, нейната 
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архитектурата, изискванията към обектите и дейностите за автоматизация, както 
и административните услуги, които същата трябва да предоставя. Описани са 
възможностите, предимствата на ИС за по-лесен достъп до пространствените 
данни на МО, общият й стандартен интерфейс и средата за електронни услуги, 
както и възможностите й за изпълнение на изискванията на Директива 2007/2 / EC 
INSPIRE. Предложената ИС изпълнява над 30 електронни административни 
услуги за преодоляването на липсата на интегрирана информационна и 
комуникационна платформа за оперативна съвместимост на пространствените 
данни и услуги. 

 
14. Радулов И., „Управление на риска при неокомплектованост с личен 

състав“, Сборник научни трудове на Нов български университет от 
международна научна конференция на тема: „Модерна сигурност и 
съвременни технологии“, 15 март 2019 г., Нов български университет 
Департамент „Национална и международна сигурност“, том 2, ISBN 978-619-
7383-13-3  

В доклада е представена оригинална методика за управление на риска при 
неокомплектованост с личен състав в Министерството на отбраната и Българската 
армия (БА). Целта на методиката е да предложи единен и систематизиран подход 
за управлението на риска за конкретния случай. Създаването й е породено от 
идеята за противодействие на идентифицираните рискови събития, с цел 
преодоляване на системния недостиг на личен състав във военните формирования 
на БА през последните години. Методиката включва оригинални решения и 
математически апарат за оценка на риска, базирани на адаптирани научни теории 
и методи. Предназначена е за експертите по управление на човешките ресурси в 
Министерството на отбраната и БА. 

 
15. Радулов И., Андреева П., Карев М., “Архитектурният подход – 

универсален инструмент за ефективно интегрирано планиране и развитие на 
отбранителните способности на БА”, Доклад на научна конференция на 
факултет „Командно-щабен” на тема: “Ролята на всеобхватния подход при 
изграждане на отбранителните способности на Българската армия”, 
Годишник на ВА “Г. С. Раковски”,  гр. София, 2011 г., ISSN 1312-2991  

Докладът представя в синтезиран вид основите и използването на 
архитектурния подход като интегриращ метод за организационно моделиране и 
анализ. Посочени са основните предпоставки и стъпки за разработването на 
сложни организационни системи в отбраната. Представени са организационни 
решения и изисквания към архитектурния мениджмънт за разработване и 
поддържане на ефективен модел на отбранителните способности. 
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16. Стойков С., Габровски И., Радулов И., “Анализ на възможностите за 
връзка между ORACLE  сървър и приложение създадено със средствата на 
Visual Basic 5.0”, Научна конференция 1998 г. Сборник научни трудове част 
V, Издателство на ВВУАПВО “П. Волов”  гр. Шумен, JUASAUTOR 1999 г. 
ISBN 954-9681-05-X 

В този доклад са разгледани различни методи за достъп до данните, 
разположени на ORACLE сървъра от приложение, създадено с помощта на Visual 
basic 5.0. Обоснована е необходимостта от изследване на методите за достъп. 
Предложена е схема на постановката и е направен сравнителен анализ по 
критерий време на методите за достъп до базата от данни. 

 
17. Стойков С., Гайдов Кр., Радулов И., Серафиев И., “Използване на 

компонентите на ORACLE FORMS 4.5 за изграждане на приложения”, 
Научна сесия 1997 г. Сборник научни трудове част V, Издателство на 
ВВУАПВО “П. Волов”  гр. Шумен, JUASAUTOR 1998 г.,  ISBN 954-
9681-05-X  

В доклада са представени различни начини за изграждане на приложения и 
форми в средата на Oracle Forms 4.5. Представени са и множество практически 
примери за използването на компоненти и форми на Oracle. 

 
18. Радулов И.,  Стойков С., „Описание на TCP/IP”, Юбилейна научна 

сесия ’97 с международно участие, Научни трудове - Книжка 57, Издателство 
на ВВОВУ “В. Левски”  гр. В. Търново, 1997 г., ISSN 0861-0312   

В доклада са разгледани Internet networking protocols (протоколите на 
INTERNET за работа в мрежа - TCP/IP). Направено е кратко описание на 
основните протоколи от пакета. Дадени са практически насоки за използването 
им. 

 
19. Серафиев И., Борисов Кр., Радулов И., Стойков С., „Изграждане на 

разпределена база от данни за нуждите на отчета на личния състав в 
българската армия в условията на хетерогенна изчислителна среда”, 
Юбилейна научна сесия ’97 с международно участие, Научни трудове - 
Книжка 57, Издателство на ВВОВУ “В. Левски”  гр. В. Търново, 1997 г., ISSN 
0861-0312   

В доклада са посочени технологичните етапи и начини за изграждане на 
единна база данни по отчета на личния състав, разпределена физически по 
организационната структура на БА. На основата на навлизащата нова 
изчислителна техника в БА (по онова време), е предложен модел за обработка на 
информацията съдържащ в себе си елементи на технологията „клиент- сървър“. 
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20. Габровски И., Радулов И., Стойков С., “Проектиране на 
приложение, използващо базата от данни”,  Юбилейна научна сесия ’97 с 
международно участие, Научни трудове - Книжка 57, Издателство на ВВОВУ 
“В. Левски”  гр. В. Търново, 1997 г., ISSN 0861-0312   

Докладът разглежда основите на изграждане приложение, използващо база 
от данни. Посочени са добри практики за проектиране на базата от данни и 
разработката на съответното приложение. 

 
21. Марков М., Радулов И., Андреева П., “Добри европейски практики 

за предоставяне на публичен достъп до пространствени данни и услуги”, 
доклад на VII-та Международна конференция “Хемус 2014” II-81- II-89, ISSN 
1312-2916 

В доклада са представени резултати от анализа на най-добрите практики на 
водещи европейски държави в областта на разработването и внедряването на 
информационни системи за предоставяне на услуги и пространствени данни. 
Анализът е част от проект за изграждане на информационна система за 
осигуряване на публичен достъп до пространствените данни и услуги на 
Министерството на отбраната, финансиран от Оперативна програма 
Административен капацитет и съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален 
фонд (ЕСФ). Авторите предоставят на заинтересованите страни концептуално 
решение за създаване и развитие на подобни геоинформационни системи. 

 
Учебно-методически трудове (учебни курсове и лекции) 
 
22. Курс SCTM 237 „Защита на критичната информационна 

инфраструктура“, НБУ – магистърски факултет. 
Курсът предствя единен и систематизиран подход за управление на риска за 

критичната информационна инфраструктура (КИИ). В курса са разгледани теми 
като: 1) Стратегии и способности за защита на населението и критичната 
инфраструктура в условията на криза; 2) Национална система за управление при 
кризи и връзка на системата с НАТО и ЕС; 3) Изисквания към обектите на КИИ; 
4) Електронно управление при конфликт; 5) Изграждание на центрове за защита 
на информацията на електронното правителство и обектите от критичната 
информационна инфраструктура.  Представена е и методика за оценка на риска за 
установените обекти от критичната инфраструктура, като и методи и подходи за 
организиране и изграждане на нейната защита. 

 
………………………….. /Иво Радулов/ 

……………2021 г.  

 



SUMMARY 
of scientific publications 

of Colonel Ivo Georgiev Radulov, Ph.D. 
 
1. "Application of the architectural approach in the public organization". 
The monograph offers a comprehensive and systematic approach to studying 

the effectiveness of public organizations. The monograph presents in an accessible 
form the essence of architectural modeling, the conditions for its application in public 
organizations and the benefits of its application as a fundamental paradigm for the 
presentation of large and complex organizational systems and endeavors. The 
proposed work model generates a solution on how to improve in practice the 
processes, related systems, functions, decision-making procedures, organizational 
structures, information flows, resources, technologies, connections, etc., which will 
lead to increased effectiveness of the management system in the organization as a 
whole. The monograph proposes an original methodology, combining proven 
approaches, methods and tools for architectural modeling of large and complex 
organizational systems. The tools used include quantitative methods, tools for formal 
description of models and software products for modeling and simulation, which 
ensure optimal solutions to the tasks. The proposed methodology has been verified by 
an example of transformation of the Integrated Defense Resource Management 
System in force in the Ministry of Defense. 

 
2. "Risk management as an integral part of planning and development of 

defense capabilities."  
The article presents the basic principles of risk management theory. The 

approaches for measuring the risk in the planning and development of the defense 
capabilities are described. A model of risk management activities in defense and 
armed forces planning is proposed. All of this issues has found a place in the creation 
of the Risk Management Model in the defense planning and the armed forces. 

 
3. Research methods and risk analysis in the security and defense system. 
In this article, risk management (RM) is presented as a comprehensive process 

covering all levels of strategic defense management. It emphases its essential 
elements such as risk analysis and assessment. The methods and approaches used for 
risk measurement present the advantages and challenges of their correct selection for 
each specific case. The main goals of the authors are to build a clear and theoretically 
substantiated basis for the application of risk management tools which could serve for 
the preparation of future security and defense system managers. 

 
4. " Risk management challenges as part of security management." 
The article presents the challenges and difficulties of risk management. The 

thesis directs the reader to the use of a logically connected and analytically 
substantiated approach for the correct risk assessment in the security and defense 



system. The authors’ main message represents the idea that there is no unified solution 
(crystal ball) for risk forecasting in different areas and situations. For each task related 
to risk assessment, it is necessary to build a specific model, taking into account the 
risk events and their probabilities and consequences. After the development of such a 
model, the periodic reporting of the identified risks can be done with minimal effort 
and no additional resources, especially if there is a program implementation of 
process monitoring. 

 
5. "Implementation of a balanced scorecards in the management of 

projects with European funding". 
This article describes how the effectiveness of managing EU-funded projects 

can be measured using an approach based on the Robert S. Kaplan and David P. 
Norton’s concept. The subject of the article is the project of the Ministry of Defense 
(MoD) for Building an information system for providing public access to spatial data 
and services, funded by the Operational Program Administrative Capacity and co-
financed by the EU through the European Social Fund. 

 
6. "Characteristics in the management and implementation of the 

projects of the Ministry of Defense, co-financed by the European Structural 
Funds, for the programming period 2007-2013." 

The article describes some of the main challenges in the overall management of 
projects of the Ministry of Defense, funded by EU structural funds. The aim of the 
authors was to share experiences and problems encountered in the management and 
implementation of projects with European funding. A full analysis of all implemented 
projects with European funding in the Ministry of Defense and the structures 
subordinated to the Minister of Defense has been made. The "bottlenecks" in the 
management were described and recommendations were made after the analysis. The 
presented results of the study served as a basis for the leadership of the Ministry of 
Defense for the establishment of the MOD’s Project Management System. 

 
7. "Application protection" 
The article proposes universal programs that can be used in all Visual Basic 

applications. Several methods have been proposed to increase the security level of 
these applications. A development was presented, which shows how to add protection 
to the operation of an application through subroutines for monitoring "logged in/out" 
and creating a scheme for "access rights to the application". The ways to save in the 
application, the forms for maintaining a library of users and the access rights of each 
user, as well as the ways to add an option to the application for maintaining an audit 
protocol were presented. Programs were introdused to the prjUsrObject.DLL library, 
that can record important user activity in an audit protocol, including logging in to the 
application, modifying the database, responsible program operations such as printing 
reports, and more. 

 



8. „INTEGRATION OF THE INFORMATION SYSTEMS IN THE 
BULGARIAN ARMED FORCES BY TRANSLATION GATEWAYS“ 

The article reviews the existing Information Systems, which provide the 
management of the organizational structure of the Bulgarian Armed Forces. 
Contemporary approaches for designing and developing of such systems have been 
studied. Different methods for exchange of information and data, presented in 
readable and interpretable formats for exchange among information systems have 
been revised as well. An accent is put on Information systems' ability to integrate 
themselves through Translation Gateways. 

 
9. „THE METHODS FOR THE OPENED DISTANCE LEARNING 

SELECTION AND DISTANCE LEARNING EDUCATION IN THE HUMAN 
RESOURCE MANAGEMENT PROCESS AND THEIR APPLIANCE IN THE 
MINISTRY OF DEFENCE AND THE BULGARIAN ARMED FORCES“. 

The methods for personnel distance selection and education in the recruitment 
and training process and the methods for their appliance in the reform circumstances 
in the Bulgarian Armed Forces are examined in the article. An emphasis is put on 
basic conceptions in this sphere in order to realize an immediate connection during 
the aim-keeping policy realization in the human resource management. The results of 
additional factors influence are summarized as distance selection and improvement 
of the personnel professional abilities, qualification, elaboration and motivation. 

 
10. „Application of the "Risk Management Model in Defense and Armed 

Forces Planning" for risk assessment in the management of projects financed by 
the European Structural Funds”. 

The Article reviews the Risk Management Model in Defence Planning and 
Armed Forces, created by the Strategic Planning Directorate of the Bulgarian MoD. 
It reflects the universality of the Model and its application in areas different from 
defense such as risk assessment in the management of projects, financed by EU 
structural funds. 

 
11. "Application of Fuzzy Logic for Evaluation of the Operational Risk". 
The paper presents an approach for operational risk evaluation based on fuzzy 

logic. The main steps of the mathematical model are given, and a planning scenario 
case study is discussed. The model represents expert rules in linguistic terms, which 
incorporate the incomplete data. The results are visualized via a 3D surface of possible 
outcomes. The authors contribute to the overall risk management model as a 
framework for process analysis at future points in time with simulation modeling 
based on historical data and behavior forecast of risk factors. The main advantage of 
the collective risk model is its computational efficiency, which approximates real 
outcomes. 

 



12. “Prioritization Methodology for Development of Required 
Operational Capabilities”. 
 This paper presents the main methodological issues related to the 
prioritization of Required Operational Capabilities (ROCs) of the Bulgarian Armed 
Forces (BAF). It is specifically orientated to the achievement of nearly-to-the-real 
results in the development of military capabilities corresponding to the national and 
coalition, political and strategic requirements. An approach is proposed in this paper 
based on experts’ opinion and analytical methods for a generic and flexible support 
of the decision-making that can be used in the effective defense management. This 
methodology seeks to identify the ROCs that are necessary to be developed in order 
to address the mission’s achievement. These are the ROCs with greatest potential to 
improve Alliance mission effectiveness and interoperability in the near, mid- and 
long-term future. 

 
13. „THE INFORMATION SYSTEM, PROVIDING ACCESS TO THE 

MOD SPATIAL DATA AND SERVICES - PART OF THE INFORMATION 
AND COMMUNICATION PLATFORM FOR E-GOVERNANCE“. 

The developed information system is aimed to provide public access to spatial 
data and services of the Ministry of defence (MoD) of the republic of Bulgaria. It is 
built under the on-going project, funded by Operational Programme "Administrative 
Capacity" (OPAC), co-financed by the EU through the European Social Fund.  

The benefits of the developed information system include easier access to the 
spatial data of the MoD, common standard interface and environment for e-services, 
and fulfilment of the requirements of Directive 2007/2/EC INSPIRE. Through the 
network services search, view and download, the MoD provides access to metadata 
for visual identification (published in the catalogue). The system implements over 30 
e-administrative services and helps to overcome the lack of integrated information 
and communication platform to achieve interoperability of spatial data and services. 

 
14. „Risk management in case of understaffing“ 
The article presents basic methods for personnel deficit risk management at the 

Ministry of Defence. The methodology aims at proposing a unified and systematic 
approach to the risk management arising from the deficit of military personnel. It 
includes original solutions and mathematical formulas for risk evaluation developed 
on the basis of adapted scientific theories and methods. It is designed for the human 
resource experts of the Ministry of defence and the Bulgarian Army. 

 
 
15. "The architectural approach - a universal tool for effective integrated 

planning and development of defense capabilities of the Bulgarian army.". 
The report presents in a synthesized form the basics and the use of the 

architectural approach as an integrative method for organizational modeling and 
analysis. The main prerequisites and steps for the development of complex 



organizational architectures in defense are indicated. Organizational solutions and 
requirements to the architectural management for developing and maintaining an 
effective model of defense capabilities are presented. 

 
16. “Analysis of possible connection between ORACLE server and an 

application based on the Visual Basic 5.0 utilities”. 
In this report are considered various methods for data access situated on 

ORACLE server from an application created with means of Visual basic 5.0. 
 
17. “Use of components in ORACLE FORMS 4.5 to build applications”. 
This paper explains a way to build applications and forms in Oracle Forms 4.5 

environment. Also provided are multiple examples of Oracle forms component 
employment in practice. 

 
18. „Description of TCP/IP”. 
The report examines Internet networking protocols (TCP/IP). A brief 

description of the main protocols of the TCP/IP packet is made. Practical guidelines 
for use are given. 

 
19. "Building a distributed database for the needs of the report of the 

personnel in the Bulgarian army in the conditions of heterogeneous computing 
environment". 

The report describes the technological stages and ways to build a unified 
database on the personnel report, physically distributed according to the 
organizational structure of the Bulgarian army (BA). Based on the new computing 
technology entering BA, a model for information processing has been proposed, 
which contains elements of the client-server technology. 

 
20. "Designing an application using the database". 
The report  reviews the basic moments of building an application using a 

database. Good practices for the development of the application and the database were 
indicated. 

 
21. „BEST EUROPEAN PRACTICE FOR PROVIDING PUBLIC 

ACCESS TO SPATIAL DATA AND SERVICES“. 
In this article are presented results of the analysis of the best practices of leading 

European countries in the area of development and implementation of information 
systems for transferring of services and spatial data. The analysis is part of the project 
for Development of information system for providing public access to spatial data and 
services of the Ministry of Defence, funded by the Operational Programme 
Administrative Capacity and co-financed by the EU through the European Social 



Fund (ESF). The authors would like to provide the stakeholders with a conceptual 
solution basis for development of similar geo-information systems. 

 
22. Course SCTM 237 "Critical Information Infrastructure Protection", 

NBU - Master's Faculty. 
The course presents a unified and systematic approach to risk management for 

critical information infrastructure (CII). The course covers topics such as: 1) 
Strategies and capabilities for protection of the population and critical infrastructure 
in crisis time; 2) National system for crisis management and connection of the system 
with NATO and the EU; 3) Requirements to the sites of CII; 4) Electronic conflict 
management; 5) Construction of centers for protection of information of the e-
government and the objects of the critical information infrastructure.  

A methodology for risk assessment for the identified objects of the critical 
infrastructure is presented, as well as methods and approaches for organizing and 
building its protection. 

 
 

………………………….. /RADULOV / 


