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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем  

Разработеният от ДИМИТЪР ГОШЕВ КИРИЛОВ дисертационен труд 

изследва нови и актуални проблеми на съюзните операции: 

Целта на дисертационния труд е постигната с решаване на следните 

научноизследователски задачи: 

- Изследване на поддръжката от страна домакин при приемане, 

разполагане и последващо придвижване на съюзни сили и 

произтичащите от това изисквания към логистичното осигуряване.  

- Изследване възможностите на Република България за оказване 

на поддръжка като страна домакин на съюзнически сили при тяхното 

развръщане на територията на страната. 

- Формулиране на обосновани направления за усъвършенстване 

на поддръжката от страната домакин при развръщане на съюзнически 

сили на територията на Република България. 

Предмет на изследването е логистичното осигуряване при развръщане 

на съюзнически сили на територията на страната в рамките на поддръжката 

като страна домакин. 

При решаването на така дефинираните задачи като общ 

научноизследователски метод е използван системния подход. Приложени са 

и полезни методи за научно изследване: експериментален; анкетен; 

моделиране; анализ. 

 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд 

Дисертацията е разработена в общ обем от 220 страници, от които 

текстуална  част от 140 страници с увод, три глави и заключение; речник на 

използваните съкращения и терминологичен речник; списък на 

използваната литература с 49 източника, от които 27 на кирилица, 22 на 

латиница, и 54 страници приложения. 
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За обобщаване на информацията за основните резултати са използвани 

31 фигури, 31 графики и 2 таблици. 

Научните и научно-приложни резултати, отразени в дисертационния 

труд, считам за лични постижения  на автора и са постигнати в резултат на 

упорита и задълбочена работа, изследвания на съвременни източници и 

опит, както и на направените лични изследвания. 

Доразвита е военната теория относно процеса по приемане, 

разполагане и последващо придвижване на коалиционни сили при операции 

и учения на територията на страната. 

Формулирани са насоки за усъвършенстване на поддръжката от 

Република България като страна домакин при приемането, разполагането и 

последващото придвижване на коалиционни сили на територията на 

страната, чрез усъвършенстване на управленско-изпълнителната структура 

на военния компонент от националната система за поддръжка от страната 

домакин. 

Разработени са модел за изграждане и развитие способности за 

поддръжка от страна домакин и модел на развръщане на коалиционни сили 

на територията на страната, чрез които се определят необходимите на 

военния компонент на Република България способности за предоставяне на 

поддръжка като страна домакин.  

Разработена е административна и учебна документация за 

провеждането на курсове за следдипломна квалификация, позволяващи на 

обучаемите да придобият компетенции по планиране и управление на 

поддръжката от страна домакин и по планиране и управление на процеса по 

приемане, разполагане и последващо придвижване. 
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3. Критични бележки 

Бележките, които имам са свързани с малки проблеми в редакцията и 

оформлението (преди всичко на реферата), което не понижава в никаква 

степен значимостта на дисертационния труд и постигнатите резултати, 

както и демонстрираният последователен и логичен стил на изложението.    

 

4. Заключение 

Считам, че дисертационния труд на тема „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА 

ПОДДРЪЖКАТА ОТ СТРАНАТА ДОМАКИН В ОПЕРАЦИИ И УЧЕНИЯ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, разработен от майор 

ДИМИТЪР ГОШЕВ КИРИЛОВ напълно отговаря на държавните 

изисквания за придобиване на образователната и научна степен „доктор".  

Авторефератът е изготвен съгласно изискванията и отговаря на 

съдържанието на дисертацията. 

 

5. Оценка на дисертационния труд 

Като имам предвид постигнатите научни резултати по темата на 

представения дисертационен труд „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА 

ПОДДРЪЖКАТА ОТ СТРАНАТА ДОМАКИН В ОПЕРАЦИИ И УЧЕНИЯ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” давам положителна оценка 

и предлагам на журито да приеме дисертационния труд за завършен и да 

присъди на докторанта майор ДИМИТЪР ГОШЕВ КИРИЛОВ 

образователна и научна степен „доктор” в област на висшето образование: 

9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.2. „Военно дело”. 

 

 

гр. София 

21.10.2019 г. 

Член на журито: 

доц. д-р _______________ ВАСИЛ ТОТЕВ 


