
ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

от проф. д.т.н. ВЕСЕЛИН ЦЕЛКОВ 

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

по конкурса за заемане на академичната длъжност 

 

„ДОЦЕНТ“ 

 

област на висшето образование Технически науки, професионално 

направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, научна 

специалност Автоматизирани системи за обработка на информация и 

управление 

 

в научна секция „Стратегически изследвания на сигурността и отбраната“ 

на институт за „Перспективни изследвания за отбраната“ на ВА „Георги С. 

Раковски“, т. 2.11, раздел II на МЗ № ОХ-300/12.04.2021 г., изменена с МЗ 

№ ОХ-562/28.06.2021 г. 

 

 

с единствен кандидат 

 

полковник доктор инженер ИВО ГЕОРГИЕВ РАДУЛОВ 



2 
 

I. КОИ ТРУДОВЕ ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ КАНДИДАТА СЕ 

ПРИЕМАТ ЗА ОЦЕНКА ОТ РЕЦЕНЗЕНТА 

В обявения конкурс полковник доктор инженер Иво Георгиев 

Радулов участва с предложени за рецензиране двадесет и един научни 

труда. Всички предложени за рецензиране трудове са извън трудовете, 

представени за присъждане на научната и образователна степен доктор. 

Рецензентът приема за рецензиране всички предложени монографии, 

публикации и разработки като съответстващи към темата на конкурса. 

Предложените за рецензиране материали могат да се обособят в следните 

групи, както следва: 

• Монографии – 1 (№ 1); 

• Публикации – 20, класифицирани от рецензента както следва: 

o Статии в периодични научни издания – 4 ( 3 

публикувани в списание „Военен журнал” (№ 2, 5, 6) и 1 

брой публикувана в списание CIO България (№ 4); 

o Публикации в трудове на научни организации – 2 (№ 3, 

7); 

o Доклади в сборници – трудове на международни 

конференции – 12, (№ 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21); 

o Доклади в сборници – трудове на национални 

конференции (част от тях с международно участие) – 2 

(№ 11,12). 

Списъкът на представените за рецензиране трудове на д-р Иво 

Радулов  са публикувани на следните езици: 

• Български – 19; 

• Английски – 2. 
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Авторство 

Авторството на представените за рецензиране трудове е както 

следва: 

• Монография – самостоятелна работа на кандидата; 

• Представени за рецензиране публикации (20 бр.): 

o 5 са самостоятелни работи на кандидата; 

o 15 са в съавторство. 

За всички съвместни публикации рецензентът не откри приложени 

съответните разделителни протоколи и приема еднакво, пропорционално 

участие. 

 

Научно - изследователска дейност 

Рецензентът отбелязва (видно от представената автобиография) и: 

• Научно – изследователски разработки – 3, включващи 

математически модели, информационни подсистеми, системи, 

работещи компютърни прототипи и др.); 

• Участието в изследвания, описания, задания, програми, методики 

и др., свързани с изследването, планирането и управлението на 

ресурсите за отбрана; 

• Научно – изследователски проекти – 5, от които: 

o 2 международни проекта; 

o 5 национални научни проекта (на един като 

координатор). 

 

Цитирания 

От предложените 35 цитирания, рецензентът: 

• Приема – 33, от които: 

o 12 – в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни; 
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o  6 – в монографии; 

o 15 – в не реферирани списания с научно рецензиране; 

• Не приема – 2 цитирания (14.1., 14.11.). 

 

II. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАУЧНО - 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА, НАУЧНО - ПРИЛОЖНАТА И 

ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА КАНДИДАТА 

Полковник Иво Радулов е дипломиран инженер от Висше военно 

училище за артилерия и противовъздушна отбрана „П. Волов“, инженер от 

специалност „Изчислителна техника и АСУВ” от 1992 г. Притежава и 

магистърска степени от Военна академия „Г. С. Раковски”, специалност 

„Изграждане и управление на комуникационните и информационни 

системи в оперативните формирования” от 2005 г. През 2010 г. ВАК 

присъжда на инженер Радулов образователната и научна степен „Доктор” 

по научна специалност 02.21.07 „Автоматизирани системи за обработка на 

информация и управление” след защита на дисертационен труд на тема: 

„Моделиране на процесите на управление на ресурсите за отбрана”. 

Притежава множество специализации, квалификации и сертификати. 

Бил е научен сътрудник и докторант във Военния научно – 

изследователски институт на Генералния щаб и Института за перспективни 

изследвания за отбраната. 

От 1999 г. до 2021 г. последователно заема експертни длъжности в 

Министерството на отбраната. Към момента д-р Радулов е държавен 

експерт, полковник в отдел „Отбранителни способности“ на дирекция 

„Стратегическо планиране“. 

 

Трудовете на кандидата могат да бъдат отнесени към професионално 

направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, научна 
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специалност Автоматизирани системи за обработка на информация и 

управление и класифицирани в следните направления: 

• Методи, подходи, модели и изследвания за прилагане на 

информационните технологии в автоматизираните системи за 

управление; 

• Изследвания, свързани с управление на риска и адаптирането на 

аналитичните методи за оценка на риска в Министерството на 

отбраната; 

• Изследвания, свързани с операционния анализ с цел повишаване 

на ефективността на системата за отбранителен мениджмънт; 

• Организационно-архитектурното моделиране и системен  

инженеринг в системата за отбранителен мениджмънт. 

 

Научна и преподавателска дейност  

Доктор Иво Радулов е бил хоноруван преподавател в Нов български 

университет по дисциплината „Защита на критичната информационна 

инфраструктура“. Бил е и гост – лектор във ВА „Г. С. Раковски” по редица 

теми, свързани с организационната архитектура и отбранителните 

способности на въоръжените сили. 

Полковник д-р Иво Радулов е Национален представител в панела за 

Системни анализи и изследвания на Организацията за наука и технологии 

на НАТО (NATO Science & Technology Organisation). 

Научната и преподавателската дейност на д-р Радулов го 

характеризират като изследовател със собствен стил и метод на 

ръководство и отговаря на изискванията за академична номинация. 

 

III. ОЦЕНКА НА СПЕЦИАЛНАТА ПОДГОТОВКА И 

ДЕЙНОСТ НА КАНДИДАТА 

Доктор Радулов е утвърден и уважаван експерт в Министерство на 
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отбраната, с много сериозна научна подготовка и разнообразен трудов 

стаж, както в научно-изследователската и преподавателска сфера, така и 

във внедряването и експлоатацията на Автоматизирани системи за 

управление на Министерството на отбраната и Българската армия. В 

момента е кандидат за заемане на академичната длъжност доцент в 

Института за перспективни изследвания за отбраната. Креативен и 

комуникативен, което се вижда от представения списък от публикации, 

проекти, разработки и внедрявания. 

 

IV. ОЦЕНКА НА ОСНОВНИТЕ НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ И 

ПРИНОСИ 

Приносите на кандидата могат да бъдат отнесени към научна 

специалност Автоматизирани системи за обработка на информация и 

управление и в показаните по-горе направления. 

Публикуваните резултати най-общо могат да бъдат разделени на 

научни, научно – приложни и приложни. 

 

Научни приноси 

Научните приноси на кандидата могат да бъдат рецензирани и 

оценени в следните направления: 

• Обогатяване на съществуващите знания; 

• Приложение на научни постижения в практиката и реализиран 

икономически ефект. 

Рецензентът приема приносите както са формулирани от кандидата и 

отбелязва по-важните от тях, както следва: 

• Предложени са методи за изследване и анализ на риска в 

системата за сигурност и отбрана; 
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• Предложен е Модел за управление на риска, приложим при 

оценката на риска за проекти, финансирани от  европейските 

структурни фондове; 

• Предложени са модели, базирани на теорията на интуиционистки 

размити логики за оценката на операционния риск. 

 

Научно – приложни приноси 

Научно – приложните приноси са в областта на разработените 

модели, предложените процеси и оригинални подходи за решаване на 

специфични проблеми и приложение на получените резултати в 

практиката. 

 

Приложни постижения 

Приложните приноси са в областта на проектиране, разработване и 

внедряване на оперативно – тактически задачи, комплекси, подсистеми и 

системи, приети и внедрени на въоръжение в Българската армия.  

 

V. ЗНАЧИМОСТ НА ПРИНОСИТЕ ЗА НАУКАТА И 

ПРАКТИКАТА 

Значимостта на приносите може да се оцени по приложимостта им в 

различните разработени комплекси и задачи, модели и методики и 

реализирани проекти (международни и национални), в които д-р Иво 

Радулов е бил участник и координатор. Заслужава да се отбележат и 

внедрените в практиката научно – изследователски разработки (проекти, 

задачи, комплекси и системи). 
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VI. ОЦЕНКА НА АВТОРСКОТО УЧАСТИЕ В 

ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПРИНОСИ 

Личният принос на кандидата в представените за рецензиране 

трудове е неоспоримо. Авторството му е без съмнение. Внимателният 

анализ на съвкупната научна продукция на кандидата позволява да се 

направи извода, че изброените по-горе научни приноси са изцяло негово 

лично дело. Рецензентът не е установил плагиатстване и приема, че 

трудовете и приносите в него са лично дело на кандидата. 

 

VII. КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ 

Рецензентът не намира съществени научни грешки в представените 

разработки и публикации, но си позволява да направи няколко критични 

бележки и препоръки, в по-голямата си част насочени към подобряване на 

бъдещите изследвания и публикации: 

• Представените за рецензиране научни трудове са относително 

стари и са загубили своята актуалност (за разлика от проектите и 

другите изследвания); 

• Не навсякъде е ясно показан авторският принос: 

o Използваните известни научни резултати; 

o Разделителни протоколи или справки за авторство; 

• Да се засили активността при публикуване на резултатите и 

ръководство на научни работници и докторанти. 

 

VIII. ЛИЧНИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

Познавам д-р Иво Радулов от съвместната ни работа (до 1999 г.) във 

Военния научно – изследователски институт на Генералния щаб и в 

Института за перспективни изследвания за отбраната. Наблюдавам 

неговото научно и кариерно развитие и до сега. В работата си се проявява 

като коректен, дисциплиниран и организиран ръководител. Притежава 
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висок морал и достойнство. В научната работа се проявява като 

последователен научен работник, способен да дефинира и защитава идеи и 

научни хипотези. Има широка обща култура, задълбочени и трайни научни 

интереси в областта на Автоматизираните системи за обработка на 

информация и управление в отбраната и сигурността. Така формираните 

лични впечатления ми дават възможност да оценя кандидата като 

изследовател и експерт – специалист в конкретната научна област. 

 

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изразявам убеждението си, че д-р Иво Радулов е един ерудиран, 

образован и коректен специалист и преподавател. Общата ми оценка, както 

и конкретната оценка на научните и практически резултати и приноси, ми 

дават основание за изразя своето положително становище и да предложа 

на членовете на уважаемото жури да гласуват положително за даване на 

академичната длъжност „ДОЦЕНТ“, област на висшето образование 

Технически науки, професионално направление 5.3 Комуникационна и 

компютърна техника, научна специалност Автоматизирани системи 

за обработка на информация и управление на полковник доктор 

инженер Иво Георгиев Радулов. 

 

20.10.2021 г.    Член на журито: 

гр. София     /проф. д.т.н. Веселин Целков/ 
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with the sole candidate  

Colonel Dr. Engineer IVO GEORGIEV RADULOV 
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I. WHICH WORKS OF THE SUBMITTED BY THE CANDIDATE 

ARE ACCEPTED FOR ASSESSMENT BY THE REVIEWER 

 

Colonel Dr. Engineer Ivo Georgiev Radulov participated in the announced 

concourse with twenty-one scientific papers proposed for review. All papers 

proposed for review are outside the papers submitted for the award of the 

scientific and educational degree of Doctor. The reviewer accepts for review all 

proposed monographs, publications and works as corresponding to the topic of 

the concourse. The materials proposed for review can be divided into the 

following groups, as follows: 

• Monographs – 1 (№ 1); 

• Publications - 20, classified by the reviewer as follows: 

o Articles in periodicals - 4 (3 published in the journal "Military 

Journal" (№ 2, 5, 6) and 1 issue published in the journal CIO 

Bulgaria (№ 4); 

o Publications in papers of scientific organizations - 2 (№ 3, 7); 

o Papers in proceedings - papers at international conferences - 12, 

(№ 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21); 

o Papers in proceedings - papers at national conferences (some of 

them with international participation) - 2 (№ 11,12). 

The list of works submitted for review by Dr. Ivo Radulov is published in 

the following languages: 

• Bulgarian – 19; 

• English – 2. 

 

Authorship 

The authorship of the works submitted for review is as follows: 

• Monograph - independent work of the candidate; 

• Submitted for review publications (20 pcs.): 
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o 5 are independent works of the candidate; 

o 15 are co-authored. 

For all joint publications, the reviewer did not find the relevant separation 

protocols attached and accepted equal, proportional participation. 

 

Research activity 

The reviewer notes (evident from the submitted CV) and: 

• Research and development - 3, including mathematical models, 

information subsystems, systems, working computer prototypes, etc.); 

• Participation in research, descriptions, assignments, programs, 

methodologies, etc., related to the research, planning and management 

of defense resources; 

• Research projects - 5, of which: 

o 2 international projects; 

o 5 national research projects (one as a coordinator). 

Citations 

Of the proposed 35 citations, the reviewer: 

• Accepts – 33, of which: 

o 12 – in scientific publications, referenced and indexed in 

world-famous databases; 

o  6 – in monographs; 

o 15 – in non-refereed journals with scientific review; 

• Does not accept - 2 citations (14.1., 14.11.). 

 

II. GENERAL CHARACTERISTICS OF THE SCIENTIFIC-

RESEARCH, SCIENTIFIC-APPLIED AND PEDAGOGICAL ACTIVITY 

OF THE CANDIDATE 

Colonel Ivo Radulov is a graduate engineer from the Higher Military 

School of Artillery and Air Defense "P. Volov ”, an engineer majoring in 
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“Computer Engineering and ACS” since 1992. He also holds a master’s degree 

from the Defense College “G. S. Rakovski”, specialty "Construction and 

management of communication and information systems in the operational 

formations” from 2005. In 2010 the Higher Attestation Commission awarded to 

engineer Radulov the educational and scientific degree “Doctor” in scientific 

specialty 02.21.07“ Automated processing systems of information and 

management” after defense of a dissertation on the topic: “Modeling of defense 

resource management processes”. 

He has many specializations, qualifications and certificates. He was a 

research associate and doctoral student at the Military Research Institute of the 

General Staff and the Defense Advanced Research Institute. 

From 1999 to 2021 he successively held expert positions in the Ministry of 

Defense. At the moment, Dr. Radulov is a state expert, a colonel in the Defense 

Capabilities Department of the Strategic Planning Directorate. 

 

The candidate's works can be referred to professional field 5.3 

Communication and computer engineering, scientific specialty Automated 

systems for information processing and management and classified in the 

following areas: 

• Methods, approaches, models and research for application of 

information technologies in automated control systems; 

• Research related to risk management and the adaptation of analytical 

methods for risk assessment in the Ministry of Defense; 

• Research related to operational analysis in order to increase the 

efficiency of the defense management system; 

• Organizational-architectural modeling and system engineering in the 

defense management system. 
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Scientific and teaching activity 

Dr. Ivo Radulov was a part-time lecturer at the New Bulgarian University 

in the discipline "Protection of Critical Information Infrastructure". He was also a 

guest lecturer at the Defense College "G. S. Rakovsky” on a number of topics 

related to the organizational architecture and defense capabilities of the armed 

forces. 

Colonel Dr. Ivo Radulov is a National Representative in the System 

Analysis and Research Panel of the NATO Science & Technology Organization. 

The scientific and teaching activity of Dr. Radulov characterizes him as a 

researcher with an own style and method of management and meets the 

requirements for academic nomination. 

 

III. ASSESSMENT OF THE CANDIDATE'S SPECIAL TRAINING 

AND ACTIVITY 

Dr. Radulov is an established and respected expert in the Ministry of 

Defense, with very serious scientific training and diverse work experience, both 

in research and teaching, and in the implementation and operation of automated 

control systems of the Ministry of Defense and the Bulgarian Army. He is 

currently a candidate for the academic position of associate professor at the 

Institute for Advanced Studies in Defense. Creative and communicative, which 

can be seen from the presented list of publications, projects, developments and 

implementations. 

 

IV. ASSESSMENT OF THE MAIN SCIENTIFIC RESULTS AND 

CONTRIBUTIONS 
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The candidate's contributions can be related to the scientific specialty 

Automated systems for information processing and management in the areas 

shown above. 

The published results can generally be divided into scientific, scientific - 

applied and applied. 

Scientific contributions 

The scientific contributions of the candidate can be reviewed and assessed 

in the following areas: 

• Enrichment of existing knowledge; 

• Application of scientific achievements in practice and realized 

economic effect. 

The reviewer accepts the contributions as formulated by the candidate and 

notes the most important ones as follows: 

• Methods for research and risk analysis in the security and defense 

system are proposed; 

• A Risk Management Model is proposed, applicable in the risk 

assessment for projects financed by the European Structural Funds; 

• Models based on the theory of intuitionistic fuzzy logics for the 

assessment of operational risk are proposed. 
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Scientific - applied contributions 

The scientific - applied contributions are in the field of the developed 

models, the proposed processes and original approaches for solving specific 

problems and application of the obtained results in practice. 

Applied contributions 

The applied contributions are in the field of design, development and 

implementation of operational - tactical tasks, complexes, subsystems and 

systems, adopted and implemented in the Bulgarian Army. 

 

V. SIGNIFICANCE OF CONTRIBUTIONS TO SCIENCE AND 

PRACTICE 

The significance of the contributions can be assessed by their applicability 

in the various developed complexes and tasks, models and methodologies and 

implemented projects (international and national), in which Associate Professor 

Dr. Ivo Radulov was a participant and coordinator. It is worth noting the research 

developments implemented in practice (projects, tasks, complexes and systems). 

 

VI. ASSESSMENT OF THE AUTHOR'S PARTICIPATION IN THE 

SUBMITTED CONTRIBUTIONS 

The personal contribution of the candidate in the papers submitted for 

review is indisputable. Its authorship is without a doubt. Careful analysis of the 

total scientific output of the candidate allows us to conclude that the above 

scientific contributions are entirely his personal work. The reviewer has not found 

plagiarism and accepts that the works and contributions in them are the personal 

work of the candidate. 

 

VII. CRITICAL NOTES AND RECOMMENDATIONS 

The reviewer does not find significant scientific errors in the presented 
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papers and publications, but allows himself to make several critical remarks and 

recommendations, mostly aimed at improving future research and publications: 

• The scientific papers submitted for review are relatively old and have 

lost their relevance (unlike projects and other research); 

• The author's contribution is not clearly shown everywhere: 

o The known scientific results used; 

o Separation protocols or references to authorship; 

• To increase the activity in publishing the results and guiding researchers 

and PhD students. 

 

VIII. PERSONAL IMPRESSIONS 

I know Dr. Ivo Radulov from our joint work (until 1999) at the Military 

Research Institute of the General Staff and at the Defense Advanced Research 

Institute. I observe his scientific and career development until now. In his work 

he manifests himself as a correct, disciplined and organized leader. He has high 

morals and dignity. In scientific work he manifests himself as a consistent 

researcher, able to define and defend ideas and scientific hypotheses. He has a 

broad general culture, in-depth and lasting scientific interests in the field of 

Automated Information Processing and Management Systems in Defense and 

Security. The personal impressions formed in this way give me the opportunity to 

evaluate the candidate as a researcher and expert - a specialist in the specific 

scientific field. 

 

IX. CONCLUSION 

I express my conviction that Dr. Ivo Radulov is an erudite, educated and 

correct specialist and professor. My overall assessment, as well as the specific 

assessment of scientific and practical results and contributions, give me reason to 

express my positive opinion and to suggest to the members of the esteemed jury 

to vote positively for the academic position of "ASSOCIATE PROFESSOR", 
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field of higher education Technical sciences, professional field 5.3 

Communication and computer technology, scientific specialty Automated 

systems for information processing and control, of Colonel Dr. Engineer Ivo 

Georgiev Radulov. 

 

20.10.2021 г.      Member of the jury: 

Sofia             Prof. DScTech Vesselin Tselkov 


