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1. Актуалност и значимост на разработвания научен 

проблем. 

 

Базирайки се на извършената комплексна стратегическа оценка 

на международната среда за сигурност и произтичащите от това 

заплахи в региона, Алианса разработи на стратегическо и оперативно 

ниво Планове за степенуван отговор (GRP) за България и Румъния. 

Съществена част в тези планове заема готовността и участието на 

страната домакин за осигуряване приемането и развръщането на 

съвместните сили с много висока степен на готовност, силите за 

отговор на НАТО и последващите сили за развръщане.  

Всичко това поставя определени изисквания към Република 

България като страна домакин и в частност към въоръжените ни сили, 

относно предприемането на реални практически действия с цел 

оказване на поддръжка и осигуряване процеса по приемане, 

разполагане и последващо придвижване силите на НАТО, в контекста 

на колективната отбрана на Алианса. 

По този начин представеният за рецензиране дисертационен 

труд на майор Димитър Гошев Кирилов е доста навременен, защото 

към настоящия момент липсват системни изследвания посветени на 

проблемите относно организацията на поддръжката от страната 

домакин (ПСД), в операции и учения провеждани на територията на 

Република България. Актуалността на дисертационния труд не 

подлежи на съмнение, защото в него са разкрити важни проблеми 

възникващи при ПСД, и са дадени целесъобразни предложения за 

нейното усъвършенстване при провеждането на всякакъв тип операции 

и учения под егидата на НАТО. По този начин се подобрява 

логистичната поддръжка на коалиционните сили от Алианса и се 

постига по-висока ефективност и рентабилност, за да се компенсират 

намаляващите бюджети за отбрана. 

Особено внимание заслужават изследванията на факторите, 

влияещи върху организацията на поддръжката от страната домакин, 

както и разработения чрез информационната система на НАТО 

LOGFAS модел за ПСД и обоснованите предложения за подготовка на 

органите за ПСД. 

Съдържанието на разработката е в пълно съответствие с темата 

на дисертационен труд. Формулираните работна хипотеза, цел и задачи 

на научното изследване позволяват постигането на желаните научни 

резултати, към които се стремят автора, неговия научен ръководител и 

обучаващото го звено. 



2. Обща характеристика и структура на дисертационния 

труд. 

 

Избраната методика на изследване при разработването на 

дисертационния труд е основана на системния подход като са 

използвани и други методи (анализ, експериментален, моделиране и 

анализ), като по този начин се дава възможност за постигане целта и за 

успешно решаване на задачите на дисертационния труд. 

Съдържанието на научния труд е представено в общ обем от 220 

страници, от които основен текст – 140 страници, с увод, три глави, 

заключение, речник на използваните съкращения, терминологичен 

речник и списък на използваната литература. Приложенията са в обем 

от 54 страници. Дисертацията е онагледена с 31 фигури, 31 графики и 2 

таблици. 

В увода е посочена актуалността на разработвания научен 

проблем, неговата научна значимост и практическата му приложимост 

за повишаване на логистичните способности. 

В първа глава от дисертацията е направен анализ на поддръжката 

от страна домакин при приемане, разполагане и последващо 

придвижване на съюзни сили. Усилията са насочени към 

систематизиране и обобщаване на особеностите на планирането и 

осъществяването на ПСД. Изследванията разкриват ключовото 

значение на националните способности за предоставяне ефективна и 

ефикасна поддръжка като страна домакин на силите на Алианса. 

Във втора глава от дисертацията са изследвани възможностите на 

Република България за оказване на поддръжка като страна домакин на 

съюзнически сили при тяхното развръщане на територията на страната. 

Направен е анализ на основните документи и опита от проведените 

учения с участието на Р. България. Особено внимание заслужава 

разкриването на ПСД, като система и използването на структурно- 

функционалния анализ. За оценка ефективността на системата е 

използвана вероятността за постигане на определената за системата 

цел. Разработена е методика за оценка ефективността на системата за 

ПСД, която може да се ползва като инструмент при избор на решение 

за изграждане и функциониране на самата система (т.е. критерий за 

избор). Представеното военно-експертно изследване е проведено и 

анализирано на много високо ниво и потвърждава формулираната 

работна хипотеза. 

В трета глава от дисертацията на основата на направените 

изследвания, анализи и изводи от първа и втора глави, са разработени и 



направленията за усъвършенстване на поддръжката от Република 

България като страна домакин при развръщане на съюзнически сили на 

територията на страната. Разработена е структурно-логическа схема на 

изследването на направленията за усъвършенстване на националната 

система за поддръжка от страна домакин. Направленията са 

съсредоточени за усъвършенстване на управляващата и на 

изпълнителните подсистеми и са с определено практико-приложно 

значение. Предложените модел за изграждане и развитие способности 

за поддръжка от страна домакин и модел на развръщане на 

коалиционни сили на територията на страната дават възможност за 

усъвършенстване на предоставянето на поддръжка от страната домакин 

при приемането, разполагането и последващото придвижване, като се 

определят необходимите способности посредством залагането на 

конкретните критерии и фактори. 

 

3. Характеристика на научните и научно-приложните 

приноси в дисертационния труд. 

 

Дисертационният труд се отличава със своята завършеност и 

постигане на целта на изследването. Изложението е в логическа 

последователност, задълбочено, аналитично, подкрепено с необходим 

илюстративен материал и статистически апарат. 

По важните научни и научно-приложни резултати в 

дисертационния труд могат да се сведат до: 

 

А. Научни резултати. 

Доразвита е теорията в областта на военната логистика, чрез 

използване на разкритите при изследването теоретични постановки, 

ориентирани към усъвършенстване на поддръжката от страната 

домакин относно процеса по приемането, разполагането и 

последващото придвижване на коалиционни сили при операции и 

учения на територията на страната. 

 

Б. Научно-приложни резултати. 

Извършено е Военно-експертно изследване и на тази база са 

формулирани целесъобразни насоки за усъвършенстване на подходите 

за организация на поддръжката от страната домакин, с акцент на 

процеса по приемането, разполагането и последващото придвижване на 

коалиционни сили при операции и учения на територията на страната. 



Разработени са модели за изграждане и развитие способности за 

поддръжка от страна домакин и за развръщане на коалиционни сили на 

територията на страната, чрез които се определят необходимите на 

военния компонент на Република България способности за поддръжка 

от страна домакин. 

Разработени са административна и учебна документация на 

курсове за следдипломна квалификация за придобиване на 

компетенции по планирането и осъществяването на поддръжката от 

страната домакин в операции и учения под егидата на НАТО. 

 

4.Оценка на научните резултати и приносите на 

дисертационния труд. 

 

Основните научни и приложни резултати от извършените 

изследвания в дисертационния труд се свеждат до доказване с нови и с 

известни средства на съществени нови актуални страни на 

съществуващи научни проблеми и теории. Резултатите от извършените 

в дисертационния труд изследвания представляват лично дело на 

докторанта и очертават значимостта на постигнатите приноси за 

теорията и практиката на военната логистика относно планирането и 

осъществяването на поддръжката от страната домакин в операции и 

учения под егидата на НАТО, като в същото време очертават и 

направленията за по нататъшната научноизследователската работа на 

майор Димитър Кирилов. 

Разработените методология за планиране на логистичното 

осигуряване на тактическо ниво и подход за оценка на факторите могат 

да бъдат приложени за повишаване ефективността на логистичното 

осигуряване, както и да се прилагат в системата на военното 

образование и квалификация. 

 

5.Оценка на публикациите по дисертацията и авторството. 

 

По тематиката на дисертационния труд докторантът е представил 

пет публикации, от които една на английски език. Същите имат 

характер на научни доклади, пряко кореспондират с темата на 

дисертацията и са анонсирани на научни форуми във Военна академия 

„Г. С. Раковски”, НВУ „Васил Левски” във Велико Търново и Военната 

академия във Варшава, Полша. 

 

 



6. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта. 

 

В процеса на разработване на дисертационния труд автора 

коректно е използвал 49 източника, от които специализирани и 

авторски издания, стандартизационни документи, интернет източници, 

от които 27 на български и 22 на английски език. Последното показва 

задълбоченост и широка обхватност при подготовката и извършването 

на научно-изследователския процес в един продължителен период от 

време. 

Научно-литературната осведоменост и компетентност на автора 

показва стремеж да бъдат обобщени досегашни научни мнения и 

изследвания в спектъра на тяхното многообразие и противоречиво 

развитие. 

Не ми е известно резултати от изследването в дисертационния 

труд да са цитирани от други автори. 

 

7. Оценка за автореферата. 

 

Авторефератът е разработен съгласно изискванията за това в 

размер от тридесет и девет страници. В него коректно са отразени, в 

съответстващ на дисертационния труд вид, основните проблеми и 

пътищата за тяхното решаване. Представени са изводите по всяка една 

глава и научните и научно-приложни резултати. В този си вид той дава 

възможност да се разбере в каква степен са постигнати целите на 

дисертацията и какви са приносите на автора. 

 

8.  Критични бележки. 

 

Към дисертационния труд като бележка, имаща по-скоро 

препоръчителен характер, е авторът да избягва излишните описания. 

Това не се отразява съществено върху постигнатите резултати и 

достойнствата на дисертацията. 

 

 

9. Лични впечатления за докторанта. 

 

Личните ми впечатления от докторанта датират от 2015 година, 

когато постъпи във Военна академия като слушател по магистърската 

програма „Организация и управление на оперативни формирования на 

оперативно ниво” – специализация „Логистика”. Познавам го като 



офицер с висока обща култура, професионална подготовка и ерудиция.  

Проявява подчертан интерес и възможности за научно-

изследователска и педагогическа дейност. В дейността си е 

дисциплиниран, организиран и трудолюбив. Непрекъснато работи за 

повишаване на квалификацията си. Има силно развито чувство за 

колективизъм и отговорност.  

 

10. Заключение. 

 

Представената дисертацията е завършен труд с научно-

практическо приложение, съответстващ на изискванията за 

придобиване на образователната и научна степен “Доктор” съгласно 

Закона за развитието на академичния състав в Република България, 

Правилника за неговото приложение и Правилника за придобиване на 

научни степени във Военна академия “Г. С. Раковски”. Постигнати са 

значими научни и приложни приноси, доказващи способността на 

докторанта самостоятелно да разработва важни за теорията и 

практиката на войските въпроси. 

 

11. Оценка на дисертационния труд. 

 

Като отчитам достойнствата на дисертационния труд, общата 

научна  и практическа дейност на докторанта майор Димитър Гошев 

Кирилов и постигнатите значими резултати в дисертационния труд, с 

убеденост давам своята положителна оценка за получаване на 

научната и образователна степен „доктор” в област на висшето 

образование 9. „Сигурност и отбрана”. професионално направление 9.2. 

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

въоръжените сили”. 

                     РЕЦЕНЗЕНТ: 

 

         Полковник доцент доктор               Мирослав ДИМИТРОВ 
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