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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

 

Разработеният дисертационен труд изследва нови и актуални проблеми на 

съюзните операции. Актуалността на посочения проблем произтича от това, че 

RSOM-процесът е важен елемент от поддръжка като страна домакин на съюзни 

сили при операции и учения на територията на Република България. Освен това 

националните концептуални и доктринални документи не обхващат в пълен 

обем спецификата на поддръжката от страната домакин при процеса по 

приемане, разполагане и последващо придвижване на коалиционни сили и 

последващите от това изисквания към въоръжените сили на страната. Нещо 

повече е, че тези въпроси практически се явяват неизследвани особено по 

отношение на подобряване на поддръжката от Република България, като страна 

домакин при осъществяването на процеса по приемане, разполагане и 

последващо придвижване на коалиционни сили на територията на страната. 

 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд. 

 

Дисертацията е много добре структурирана и отразява напълно 

поставените цел и задачи за изследване. 

Същата 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 на кирилица са  27, на латиница 22 и приложения 54 

страници. 

При разработването на дисертацията са използвани 31 графики, 31 фигури 

и 2 таблици, които илюстрират разработенето в дисертационния труд. 

 

3. Характеристика на научните и научно-приложните приноси в 

дисертационния труд. 



 

Научните и научно-приложни резултати, отразени в дисертационния труд, 

считам за лични постижения  на докторанта и са постигнати в резултат на 

задълбочената работа, познания и изследвания на различни източници, както и 

от проведеното експертно проучване. 

Доразвита е теорията в областта на поддръжката от страна домакин, по 

отношение на усъвършенстване при провеждането й от Въоръжените сили на 

Република България в 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 модели за: 

- изграждане и развитие способности за поддръжка от страна домакин; 

- за 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. 

Формулирани и систематизирани са актуалните проблеми по 

предоставянето от военния компонент на Република България на поддръжка 

като страна домакин при приемането, разполагането и последващото 

придвижване и са обосновани препоръки за подобряването им. 

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. 



4. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството. 

 

Докторантът представя пет свои публикации, като две от тях са в 

съавторство, а три са самостоятелни. Те са публикувани в авторитетни 

сборници с доклади на научни конференции на ВА „Г.С.Раковски“, НВУ 

„В.Левски”, както и една в чужбина. 

Оценявам като висока значимостта на приносите за подобряване на 

поддръжка от страна домакин на съюзни сили при операции и учения на 

територията на Република България.  

          Авторефератът е разработен съгласно изискванията и адекватно отразява 

основните положения и научни приноси на дисертационния труд. 

 

5. Критични бележки за представените трудове. 

          В разработената дисертация и автореферата към същата се откриват 

някои пунктуални грешки и неточности от редакционен характер. 

Все пак тези критични бележки не намаляват достойнствата на 

разработките и техните приноси. 

 

6. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът счита, 

че следва да вземе отношение. 

Познавам докторанта отдавана, първо като специализант, после като 

слушател и след това от съвместната ни работа и съм убеден, че той е 

трудолюбив, упорит, с висока отговорност, който притежава необходими 

качества за научна и изследователска работа. 

 

7. Заключение. 

Въз основа на горепосоченото и на изведените научни резултати в 

дисертационния труд на тема: Усъвършенстване на поддръжката от страната 

домакин в операции и учения на територията на Република България, заявявам 



своята “положителна” оценка и предлагам на Научното жури да присъди 

научната и образователна степен “Доктор” на майор Димитър Гошев Кирилов, 

в област на висше образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално 

направление 9.2. „Военно дело”, научна специалност „Организация и 

управление на въоръжените сили” 
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