
 
 

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 

 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 

 

от проф. д-р Тилчо Колев Иванов 

УНСС, Факултет „Икономика на инфраструктурата”, Катедра „Национална 

и регионална сигурност” 

 

на дисертационния труд на м-р Димитър Гошев Кирилов 

 на тема „Усъвършенстване на поддръжката от страната домакин в 

операции и учения на територията на Република България”,  

представен за придобиване на образователната и научна степен „доктор”  

в oбласт на висшето образование  9. „Сигурност и отбрана”, 

професионално направление 9.2. „Военно дело”, научна специалност 

„Организация и управление на въоръжените сили” 

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

Актуалността и значимостта на разработвания научен проблем е несъмнена. 

Въпреки, че в настоящия момент не съществува заплаха от неочаквано и  масово 

конфликтно въвеждане на въоръжени сили (ВС), въпросът за военно 

интервенционно развръщане на съюзни сили в кризисни локации остава актуален 

проблем, така както и при реална заплаха. Нещо повече, действията по 

подготовка за развръщане могат да се извършват несмущавано от противник, 

именно при такива условия. Предварителната подготовка е израз на приемане и 

прилагане на принципа за „предпазливост” при гарантиране на военния 

компонент на националната сигурност на всяка страна. 

Значимостта на подготвеността за развръщане не се определя изолирано, 

само от връзката с националната сигурност. Нейната стойност се определя в по-

голяма степен от приноса на страната в съюзната колективна отбрана. Без 

съмнение, значението на тази стойност за страната се определя и от нейното 

критично разположение в Югоизточния фланг на Северноатлантическия алианс. 

Авторът на дисертационния труд ясно подчертава, че способността за 

приемане на съюзни сили се основава на редица различни по характер правни 

актове  – договори, споразумения, меморандуми и др., които уреждат взаимните 



задължения на страните не само при приемане на сили на други страни от Съюза, 

но и с други различни цели – преминаване, учения и тренировки, пребивания и 

пр. ситуации, обединени от автора с термина „Поддръжка от страната домакин” 

(ПСД). Поради значимостта на ПСД, тя се превръща в ключова способност за 

гарантиране на сигурността на страната и съюзната сигурност, тясно свързана с 

термина за процесите за „Приемане, разполагане и последващо придвижване 

(RSOM) на съюзни сили”.   

По тематика за ПСД като част от логистичната проблематика на ВС през 

последните двадесетина години са публикувани малко национални трудове. 

Запознат съм по-добре с публикациите по гражданска логистика, които имат 

непряка връзка с изследвания проблем. Все пак мога да препоръчам следните от 

тях: 

  Димитров, П., Е. Величкова, М. Раковска, Развитие на логистичния 

сектор в България, УИ „Стопанство“, С., 2008. 

 Димитров, П., М. Толев, Ф. Тодоров, Е. Величкова. И. Корбанколева, 

Логистични системи, УИ „Стопанство“, С., 2010. 

 Драгомиров, Н., Информационни системи и технологии в логистиката, 

ИК-УНСС, С., 2015. 

 Раковска, М., Н. Иванов, М. Воденичарова, Развитие на логистиката в 

българските преработвателни и търговски предприятия, ИК-УНСС, С., 2014. 

 Тодоров, Ф., проектиране на логистични системи, ИК-УНСС, С., 2017. 

 Логистиката в теорията и практиката, Под ред. На П. Димитров, Изд. 

ИБИС, С.,2003; 2004;  2005; 2008; 2011. 

 Thorpe, G. S, Pure Logistics, The Science of War Preparation, National 

Defence University Press, Washington, DC, 1987. 

Съдържанието на дисертационния труд съответства на неговата тема. То 

включва изследване на ПСД при RSOM на съюзни сили, конкретно изследване 

на прилагането им и синтез на направления за усъвършенстване на ПСД на 

съюзни сили на територията на страната. Тези въпроси са адекватни на темата 

на труда. 

Фокусирането на изследването към ПСД и RSOM по отношение на нашата 

страна е нов момент в известните публикации по логистика на отбраната. 

Положителни ефекти от това са разкриване на възможностите за тяхното 

усъвършенстване и превръщане в ключова способност за отбрана на страната. 

Трябва да се отбележи и новостта и сложността на проблематиката, както и 



многовариантността на възможните подобрявания на прилаганата  в страната 

практика. 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 

Дисертационният труд предлага анализ на възможностите за изграждане и 

развитие на способността на страната за поддръжка развръщане на коалиционни 

сили. Предлага направления за подобряване на ПСД за нашата страна. 

Резултатите на изследването са добре съгласувани с целите и задачите на 

изследването. Има висока степен на приложимост в практиката.  

Дисертационният труд има обем 220 стр. и включва увод, три глави, общи 

изводи и предложения, библиография, терминологичен речник и 12 приложения. 

Уводът на работата убедително аргументира актуалността и значимостта на 

изследването. Авторът свързва тези качества с „няма национален 

научноизследователски труд, които задълбочено и пълно да разглежда въпросите 

на RSOM процеса, в рамките на предоставяната от РБ ПСД на съюзни сили при 

операции и учения на територията на страната”. Приема тази проблематика като 

неизследвана, но пряко засягаща сигурността на страната.  

Авторът предлага и успешно защитава работна хипотеза  „че в условията на 

съвременните изисквания към колективната отбрана е необходимо 

усъвършенстване на организационната архитектура, нормативна база и 

процедурите, свързани с организацията и функционирането на управленските и 

логистични органи на ВС на РБ при предоставяне на ПСД в процеса на RSOM”. 

Обектът (ПСД на съюзни сили и организации, осъществявани от ВС от РБ 

на територията на страната) и предметът на изследване (логистично осигуряване 

при развръщане на съюзнически сили на територията на страната в рамките на 

ПСД) са логично свързани с лансираната теза на изследването.  

Целта на изследването (да се определят и анализират направленията за 

усъвършенстване и изведат предложения за осъществяване на качествен процес 

по RSOM на съюзнически сили) има както аналитично-концептуален, така и 

значим приложен фокус. Постигането, според автора, ще доведе до повишаване 

на ефективността на предоставената поддръжка от РБ като страна домакин при 

учения и операции на нейна територия. 

Той не посочва отделно определен проблем, за решаване на който е 

фокусирано изследването, но в останалите елементи на изследването отбелязва 

непълнота на националните, концептуални и доктринални документи, отсъствие 

на предходни изследвания, както в дефицити в практиката за ПСД и RSOM.  

Свързва постигането на целта с изпълнението на три изследователски 

задачи: изследване на ПСД при RSOM и произтичащите от това изисквания към 



логистичното осигуряване; изследване на възможностите на РБ за оказване ПСД 

на съюзнически сили при тяхното развръщане на територията на страната и 

формулиране на обосновани направления за усъвършенстване на ПСД при 

развръщания на тези сили в страната.  Издига адекватна изследователска 

хипотеза, „...че в условията на съвременните изисквания към колективна отбрана 

е необходимо усъвършенстване на организационната архитектура, нормативната 

база и процедурите, свързани с организацията и функционирането на 

управленските и изпълнителните логистични органи на ВС на Република 

България при предоставяне на поддръжка от страната домакин в процеса на 

приемане, разполагане и последващо придвижване на съюзните сили”. 

Посочва, без да характеризира, приложение на системен подход и набор от 

традиционни методи на изследване, вкл.: анкетиране, моделиране, анализ и 

експериментиране. Въвежда ясни приемания и ограничения, включващи: 

изследване само на военния компонент на ПСД; анализ на неговите 

управляващите и изпълняващи органи; ПСД на съюзническите сили на НАТО и 

ЕС; използване на терминология на НАТО и некласифицирана информация.   В 

увода на изследването не посочва конкретни потребители на резултатите от 

изследването. Прави това в края на заключението на предложения труд. 

Представените структурни елементи на изследването в голяма степен 

съответстват на изискванията за подобни изследвания. 

В съдържателен план, първа глава на труда разглежда принципна 

теоретическа рамка за изследване на ПСД при RSOM на съюзни сили, вкл. два 

подвъпроса – анализ на ПСД и на процеса RSOM. Анализът на ПСД от 

логистична гледна точка включва изясняване на целта, концепцията, 

отговорностите и планирането на ПСД. Анализът на процеса RSOM 

характеризира неговата същност, операции, планиране и правна основа. В тази 

част прави изводи за логистичния характер на ПСД и ролята на RSOM за 

коалиционните сили. Подчертава, че планирането, координацията и 

предоставянето на ПСД в процеса на RSOM изисква задълбочен анализ на 

вероятните сценарии и  разкриване на ограничаващите фактори, и проблеми. 

Акцентира върху отговорността на РБ да предоставя ПСД на съюзни сили. 

Аргументира необходимостта от конкретно изследване на националните 

възможности, разкриване на съществуващите проблеми и насоки за решаване 

като ключов фактор за ефективност и ефикасност на ПСД. 

Втора глава конкретизира методологията за изследване на подкрепата, която 

страната оказва. Съдържа анализ на националната система, вкл. на общата и 

характеристика, на управляващата и изпълняваща подсистема и на факторите, 



които влияят  в процеса по развръщане на съюзни сили. Представя обхватно и 

задълбочено изследване на резултатите от военно-експертно изследване за 

„Възможностите за усъвършенстване на ПСД”. Прави обосновани изводи за 

значението на системата за ПСД. Установява липса на щатен орган в Съвместното 

командване на сили (СКС), което потенциално предпоставя прекъсване на 

нормалната управленска верига. Подчертава определящата роля на 

идентификацията на националните и оперативни фактори за логистичните 

способности на страната. Аргументира оценката, че проведеното емпирично 

изследване потвърждава лансираната изследователска хипотеза за необходимост 

от усъвършенстване на организационната структура, нормативната база и 

логистичните процедури при предлаганата от страната ПСД.   

 Трета глава съдържа емпирична идентификация на направления за 

усъвършенстване на националната ПСД при развръщане на съюзнически сили на 

територията на страната. Тя цели на основата на слабостите на системата за ПСД 

и резултатите от проведено военно-експертно изследване да се разработят 

предложения за подобряване на структурата, функциите, както и да се проектира 

повишаване на теоретико-приложната подготовка на свързаните логистични 

специалисти. Към това авторът добавя и разработване на Модел за  изграждане и 

развитие на способности за ПСД и тестване на Модел за развръщане на 

коалиционни сили на територията на страната. В структурно и функционално 

отношение  авторът предлага обособяване на сектор ПСД към отдел Логистика на 

СКС, други уместни структурни и функционални промени. 

Значим приносен резултат от изследването е предложения Модел за 

способностите за ПСД, позволяващ количествена оценка на силите и средствата, 

необходими на военния комплект за ПСД. Не по-малко значимо е и 

предложението за определяне на изискванията към ПСД чрез приложението на 

Модела за развръщане на коалиционни сили (RSOM операция). При тестването на 

този модел авторът развива два сценария и комбинация от фактори. Представя 

необходимите входни параметри и получените резултати.  

В заключение на раздела, авторът подчертава значението на структурните, 

функционални и обучаващи предложения, както и ефектите от използването на 

тестваните модели.     

Общите изводи акцентират върху: ролята на ПСД като основна форма на 

логистична подкрепа при RSOM на коалиционни сили; изграждането на 

логистични органи и сили, както и тяхната подготовка за предоставяне на 

национална ПСД като приоритетна задача за сигурността на страната и прилагане 



на Модел за развръщане на коалиционни сили на територията на страната с цел 

точно определяне на изискванията за поддръжка на RSOM операции. 

Авторът уместно предлага обособяване на сектор ПСД в отдел „Логистика” 

на СКС, на когото да бъдат подчинени Националната координационна клетка по 

RSOM и Националният координационен център за логистична подкрепа. 

Аргументира стартиране на обучение на офицери, изпълняващи длъжности по 

планиране и управление на ПСД и RSOM от 2021 г.     

В структурен и съдържателен план рецензираният труд е актуално, 

самостоятелно и оригинално научно изследване, с балансирана теоретична, 

методическа и приложна структура. В резултат от него са идентифицирани 

проблемите на ПСД и RSOM и е предложено и апробирано използването на 

приложими модели за тяхното подобряване. Лансирана и убедително е 

аргументирана приемлива изследователска хипотеза и са направени обосновани 

предложения за подобряване на съществуващата практика.   

3. Характеристика на научните и научно-приложните приноси в 

дисертационния труд. Достоверност на материала. 

Авторът предлага един научен и четири научно-приложни приноси. Като се 

съгласявам с предложените от кандидата конкретни формулировки, приемам, че 

приносите от труда могат да имат значим принос за подобряване на способността 

за ПСД и RSOM на страната. Този принос е възможно да се реализира след 

внедряване на направените предложения за подобряване на практиката в 

структурен, нормативен и образователен план. 

Достоверността на изводите и предложенията от дисертационния труд е 

несъмнена, тъй като изследването се основава не само нормативни и литературни 

източници, но и на убедителни заключения, потвърдени от мащабно военно-

експертно изследване. 

4. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд. 

Получените резултати от изследването са значително повече от 

идентифицираните приноси. Те са свързани с внедряване на международната 

практика за ПСД и RSOM и представят и изясняват, както теоретически, 

нормативни, методологически, терминологични и др. аспекти, както и 

подготовката на значителен набор от данни, модели, тяхното тестване и 

обосновани изводи и предложения за подобряване на практиката. 

Приносите от дисертационния труд по същество представляват приложение 

на теоретични и международно приети нормативни познания в специфичната 

област на организацията и управлението на ВС. Поради новостта на постигнатите 



резултати, самостоятелното авторско участие за постигане на посочените 

приносни резултати е несъмнено. 

5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството. 

По дисертационния труд са направени пет публикации. Две от тях са 

публикувани в Годишник от трудове на Факултет „Командно-щабен”. И двете 

разглежда възможностите за подобряване на ПСД. Първата, чрез използване на 

групата за съвместна логистична поддръжка (2017). Втората, при осъществяване 

на процеса RSOM на съюзни сили (2018). 

Други два колективни доклада, в съавторство са публикувани в Годишни 

университетски научни конференции на НВУ „Васил Левски” през 2019 г. 

Първата, разглежда проблематиката усъвършенстване на системата за ПСД. 

Втората, развитие на органите за управление на интегрираната логистика в 

НАТО. 

Една от публикациите за подобряване на ПСД от страната в RSOM процеса в 

кооперация между НАТО и България на английски език е от участие в 

международна конференция във Варшава през 2018 г. 

Публикациите съответстват на съдържанието на докторския труд и 

представят съществени аспекти и части от изследването. Осигуряват 

необходимата публичност на изследването и неговите резултати и приноси. 

6. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта. 

Авторът е използвал 49 литературни източника, от които 22 на английски 

език. Може да се отбележи ограничено използване на национални източници по 

темата. Това е разбираемо поради новостта на изследваната проблематика. 

Цитираните национални източници не са много, но представят степента на 

развитие на практиката за ПСД и процеса RSOM, които те изследват. Този 

пропуск е компенсиран с по-активно използване на нормативни и документални 

източници. Независимо от това мога да преценя, че познанията и 

компетентността на автора са достатъчни за успешно третиране на проблема за 

усъвършенстване на ПСД и RSOM, каквото е и постигнато. 

7. Оценка за автореферата. 

Авторефератът адекватно представя изследването и получените резултати от 

него. Дава авторските претенции за приносни резултати в рамката на неговото 

заключение.   

8. Критични бележки. 

Към работата могат да се отправят следните забележки и препоръки: 

 Планирането и управлението на логистичните дейности при ПСД и 

RSOM е свързано с разпределени разходи между участващите страни. За 



бюджетно осигуряване на разгръщането на съюзни сили е препоръчително 

разработването на подходяща методика за анализ и остойностяване на 

националните разходи.  Резултатите от настоящото изследване са добра 

предпоставка за разработване на подобна методика.  

 Препоръчително е фокусиране на вниманието към обхвата, структурата и 

съдържанието на националната нормативна база за ПСД и RSOM. Въпреки 

наличието на съюзни актове и документи за тях, практиката на страната изисква 

тяхното интерпретиране и развитие в националната нормативна база. Открит 

въпрос, според рецензента е оценката и сертифицирането на способностите за 

успешно провеждане на ПСД и RSOM от управляващите и изпълняващи 

логистични органи в страната. Нещо повече, постигнатите резултати от 

изследването могат да послужат на автора като основа за разработка на наръчник 

за планиране и провеждане на ПСД и RSOM. 

 Препоръчително е посочване на потребителите на резултатите от 

изследването в увода на дисертационния труд. 

Тези бележки не намаляват общата положителната оценка на получените 

резултати и могат да бъдат използвани в бъдещата работа на докторанта. 

9. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът счита, че 

следва да вземе отношение. 

Нямам преки лични впечатления от работа на докторанта. Свидетел съм на 

позитивна оценка за работата на докторанта от Началника на катедра „Сухопътни 

сили” на ВА „Г. С. Раковски”.  

10. Заключение. 

Предложеният за рецензиране труд е посветен на актуален и сложен проблем 

на теорията и практиката на ПСД и RSOM. Има качествата на самостоятелно, 

задълбочено и завършено научно изследване на значим проблем на националната 

сигурност. Отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния 

състав и Правилника за неговото приложение за докторски труд. 

11. Оценка на дисертационния труд. 

Давам положителна оценка на дисертационния труд и предлагам уважаемото 

научно жури на ВА „Георги Сава Раковски” да даде образователната и научна 

степен „доктор” в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, 

научно направление 9.1 „Национална сигурност”, специалност „Организация и 

управление на въоръжените сили” на м-р Димитър Гошев Кирилов. 

30.10.2019 

 РЕЦЕНЗЕНТ …........................ 

              /Проф. д-р Т. Иванов/ 

/Проф. д-р Т. Иванов/ 
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