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НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
5000 гр. Велико Търново, бул. „България” № 76 

телефон: (062) 618 822; факс: (062) 618 899; e-mail: nvu@nvu.bg 
 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 
 

от професор, д.н., инж., полк.(о.з)  Стойко Димитров Стойков 
Институт „Научноизследователска и иновационна дейност”   при НВУ 

„В.Левски” гр. В. Търново 
№ 33078 в Регистър за научната дейност в Република България 

Регистър за академични длъжности и дисертации в НАЦИД- 
https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/13856 

Област на висшето образование: - 3. „Социални, стопански и правни 
науки”;Професионално направление: - 3.7. „Администрация и управление” 

Научна специалност - 05.02.24.- “Организация и управление извън 
сферата на материалното производство (сигурност  и отбрана). 

Област на висшето образование: - 9. „Сигурност и отбрана”; 
Професионално направление: - 9.1. „Национална сигурност”; Професионално 
направление: - 9.2. „Военно дело” 

Научна специалност: 
- 05.02.24. „Организация и управление извън сферата на материалното 

производство (Управление на сигурността и отбраната)”;- 05.12.01.  
„Организация и управление на Въоръжените сили”;- 05.12.02.  
"Военнополитически проблеми на сигурността";- 05.12.03. "Военно-приложни 
аспекти на гражданската защита" 

гр. Велико  Търново-п.к.5000, ж.к. „Зона -Б“, ул. „Йордан Кулелиев“ № 4, 
вх. А,  GSM - 0889 31 73 95,  E-mail: stojkods@abv.bg 

  
на научните трудове,  на полковник доктор Мирослав Стефанов 

Димитров,  доцент в катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“ във 
Военна академия „Г. С. Раковски“ представени по конкурс за заемане на 
академичната длъжност „професор“, в област на висшето образование 
„Сигурност и отбрана“, професионално направление „Военно дело”, научна 
специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, по учебните 
дисциплини „Военна логистика“, „Логистично осигуряване на 
формированията в операциите“ и „Основи на многонационалната логистика в 
операциите“  в катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“ във 
Военна академия „Г. С. Раковски“. 
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Конкурсът е обявен със заповед на министъра на отбраната № ОХ-
699/28.08.2020 г., изменена със Заповед на министъра на отбраната № ОХ-
740/16.09.2020 г. и публикуван в Държавен вестник брой № 85 от 02.10.2020 
г.,т. 89, стр. 88. 

Съставът на Научното жури е отдаден в заповед на Началника на Военна 
академия „Г.С.Раковски“ – № СИ29-РД03-247 от 01.12.2020 г.  

Документи за участие в конкурса в предвидения от закона срок е 
представил само един участник – полковник доктор Мирослав Стефанов 
Димитров,  доцент в катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“ 
във Военна академия „Г. С. Раковски“. 

 С решение от заседанието на Комисията за проверка на документите и 
допускане до участие в конкурс за заемане на академична длъжност 
„професор“, отдадена със заповед на Началника на Военна академия 
„Г.С.Раковски“ – № СИ29-РД03-252 от 03.12.2020 година полковник доцент 
доктор Мирослав Стефанов Димитров, е допуснат до участие в конкурса. 

 
1. Обща характеристика на научноизследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата. 
Кандидатът в конкурса за „професор“ притежава изключително богат 

практически опит и компетентност в областта на организацията и 
управлението на подготовка и обучението на специалисти с висше 
образование в сферата на сигурността и отбраната, управлението, научно 
изследователската и административна дейност, свързани със заеманите 
длъжности от него длъжности от 1985г. след завършването на Висше военно 
училище за артилерия и противовъздушна отбрана, гр. Шумен. 

През 1996г. завършва магистратура във ВА „Г.С.Раковски“- специалност 
– „Командно-щабна – РАВ“. 

През 2006г. след обучение във Военна академия „Г.С.Раковски“ защитава  
дисертационен труд на тема “Изследване на направленията за 
усъвършенстване на системата за снабдяване на активните сили с материални 
средства от клас V в операциите” и придобива ОНС „Доктор“  в 
професионално направление 9.2. Военно дело, по научна специалност 
05.12.01. „Организация и управление на въоръжените сили“. 

От 1997 до 2021г. заема последователно академичните длъжности 
асистент, ст. асистент, гл. асистент и доцент във Военна академия 
„Г.С.Раковски“. 

 Научно-изследователската дейност на кандидата е свързана с 
изследването на проблеми на съвременната същност, обхват и съдържание на 
динамиката на промените в сферата на сигурността. Заявен е подчертан 
интерес към проблемите на висшето образование в сферата на националната 
сигурност. 
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 Като доказателство за активната си научно-приложна дейност, 
кандидатът в конкурса е представил за рецензиране 24 публикации в обем от 
625 стр. (от които 12 са самостоятелни и 3 са публикувани в чужбина). По своя 
характер публикациите са: монографични трудове - 2, публикувана глава от 
колективна монография и колективни томове с научно рецензиране - 4; научни 
статии - 3; доклади от научни конференции - 14; публикуван университетски 
учебник -1. Цитирания в международна база данни -2, в монографии и 
колективни томове - 3, цитирания в нереферирани списания - 27. 

Приемам за рецензиране всичките представени от кандидата в конкурса 
публикации. 

 Резултатите от научно-изследователската и приложна дейност са 
апробирани надлежно на научни конференции и в периодични научни издания 
в България и чужбина. Една от представените публикации е публикувана в 
научно издание, реферирано и индексирано в световноизвестни бази данни с 
научна информация. 

Предоставената от кандидата в конкурса полковник доцент доктор 
Мирослав Стефанов Димитров по чл. 2б, ал. 2 и 3 от Закона за развитието на 
академичния състав в Република България научна продукция отговаря 
напълно на изискванията на оценъчна система на показателите за заемане на 
академична длъжност „професор“ в област на висшето образование 
„Сигурност и отбрана“, професионално направление „Военно дело” по 
дейности и показатели с общо -  981,4  точки при изискуеми 550, както следва: 
- група А-50 точки;  група В- 100; група Г- 302,4, група Д- 195 точки и група 
Е- 334 точки. 

Трудовете са предназначени за обучение на слушатели, студенти, 
специализанти и докторанти. Стилът на кандидатът в конкурса е академичен, 
задълбочен, разбираем и достъпен. 

Количеството на представените за рецензиране публикации е 
представително и оценявам като достатъчно за участие в конкурс за 
академична длъжност „професор” във Военна академия „Г.С. Раковски“.  

 
2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 
В предоставените материали за участие в конкурса до този момент не са 

постъпили и на мен не са ми станали известни претенции за недобросъвестно 
използване на чужди научни резултати и публикации от кандидатът в 
конкурса. 

 
3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на 

кандидата. 
Кандидатът е бил научен ръководител на  94 дипломанти по магистърски 

програми  на Военна академия „Г.С.Раковски“ и на 8 докторанти (от които 
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седем успешно защитили дисертационен труд и един отчислен с право на 
защита).  

Преподавателската му дейност се заключава във водене на възложени 
лекции и упражнения по учебни дисциплини: Военна логистика; Логистично 
осигуряване на формированията в операциите; Основи на многонационалната 
логистика в операциите; Основи на логистиката в мирновременната дейност 
на формированията от българската армия; Снабдяване на войските с 
въоръжение и бойни припаси в операциите; Съвременни системи въоръжение 
и техника. Същия има обща аудиторна заетост от над 400 часа за всяка от 
последните пет години. Участва в създаването и разработването на учебно 
плановата документация за обучение на слушатели и студенти по 
магистърската специалност „Логистика на сигурността и отбраната” с над 40 
учебни програми. 

Усъвършенствайки своята подготовка и развивайки своята квалификация 
и компетентности в избраното научно направление, завършва обучение: във 
военната академия в Бърно, Чешка република -2002г. и  в училището по 
транспорт и логистика град Тур Френската република – 2007г. Взема активно 
участие в международни учения: в Кралската академия по отбраната  в Хага,  
Нидерландия -2004г.; в Генерал щабната академия на Бундесвера в Хамбург – 
2005г.; по програмата „Еразъм +“ на ЕС във Франция в Технологичния 
университет в Белфорт и Университета Версай в Париж, в Нов Лисабонски 
университет, в Полската военна академия във Варшава, в училището на 
Сухопътните войски на Румънската армия в Сибиу. 

Избран за научен рецензент в периода 2012 – 2018г. на списание Scientific 
Quarterly на Полската военна академия (War Study University), а от 2018 е 
избран за член на Международния научен комитет на списанието.  Участва 
като член на международно жури за хабилитация в Технологичния 
университет в Париж. 

Взема активно участие в създаването и ръководството на Регионален 
център за обучение по логистика във Военна академия с помощта на 
Френската република, разработване на учебно-планова документация и 
провеждане на курсове на български и английски език в периода 2005-2020 
година с обучени над 1200 логистични специалисти от седем държави. 

 
 
4. Основни научни резултати и приноси. 
Основните приноси на кандидата са с научен и научно приложен характер 

и могат да се обобщят в три основни тематични направления: в областта на 
Военната логистика; в областта на организацията и управлението на 
логистичното осигуряване в операциите и в областта на висшето образование 
и професионалната квалификация на логистични кадри в сигурността и 
отбраната. 
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Първата област е посветена на теорията и практиката на Военната 
логистика и в нея е постигнат синтез на научни знания в сферата на теорията и 
практиката на военната логистика в контекста на развитието на системата за 
колективна отбрана на НАТО и достигането на необходимите логистични 
способности от силите на Алианса. Въведен е системният анализ в теорията на 
многонационалната логистика, като са разкрити причинно следствените 
връзки на процесите по трансформирането на командната структура на 
Алианса и на силите на НАТО и тяхното влияние върху логистичното 
осигуряване на съюзните сили. Приложен е процесният подход при 
разкриване на влиянието на отбранително планиране и изграждане на 
системата за колективна отбрана на НАТО върху организацията на 
логистичното осигуряване при управлението на кризи. Формулирани са 
направления за усъвършенстване на националната логистика, чрез използване 
на многонационални логистични подходи за постигане на по-високо качество, 
икономия на финанси, ресурси и разрешаване на възникнали логистични 
потребности на формированията от БА. 

Във втората област „Организация и управление на логистичното 
осигуряване в операциите“ е направено теоретично обобщение на научното 
знание за организацията и управлението на логистичното осигуряване в 
операциите и са формулирани нови теоретични постановки, в които 
снабдяването на войските е представено като разновидност на 
разпределителната логистика, а характера на създаваните и поддържани 
запаси от материални средства в Българската армия са определени и 
обосновани в контекста на изпълняваната функция (текущи, гаранционна и 
приходящи) и ниво на запаса максимални, прагови, текущи гаранционни). 
Въведен е процесния подход при описване на динамиката на функциониране 
на логистичната система при бойни действия в специфична среда, както и на 
подсистемите за ремонт на въоръжението и техниката и подсистемата за 
снабдяване с бойни припаси. Обосновани са обективни критерии за оценка на 
поддръжката на въоръжението, техниката и снабдяването с бойни припаси и 
са разработени варианти за подобряване на организацията на логистичните 
дейности, мобилността, автономността и усъвършенстване управлението на 
логистичното осигуряване. 

Систематизирани са знания за приложението на логистичната функция 
поддръжка с нейните основни компоненти-техническо обслужване, ремонт и 
евакуация и логистичната функция снабдяване (с акцент на решителните за 
изхода на операцията материални ресурси-бойните припаси. 

Представени са различни аспекти на военната логистика,чрез анализ на 
резултатите и поуките от практиката. Разкрити, систематизирани и критично 
обосновани са направленията за усъвършенстване на логистиката в 
Българската армия, свързани с поддръжката от страната домакин, развитието 
на информационната система „Логистика на Българската армия“, 
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внедряването на нови технологии за усъвършенстване на логистичните 
процеси и дейности, както и възможностите за прилагане на интегрирана 
логистична поддръжка. 

В третата област „Висше образование и професионалната квалификация 
на логистични кадри в сигурността и отбраната“ са анализирани, 
систематизирани и са оценени моделите, учебните планове и програми за 
обучението на логистични кадри във Военна академия, и в частност на 
специалисти по въоръжението и бойните припаси в НВУ „Васил Левски. 
Изведени са някои възможности за подобряване на обучението по 
специалността, въвеждането на нови специализирани курсове, обучението на 
студенти по специалността „Логистика на сигурността и отбраната“. Очертани 
са възможностите за подобряване на професионалната реализация на 
обучаемите в областта на логистиката.  В резултат на това са разработени и 
внедрени в обучението учебни програми - “Военна логистика” за всички 
слушатели във Военна академия, както и адаптираната програма “Военна 
логистика” за обучението на курсантите във ВВМУ-Варна от специализация 
“Военноморска логистика”. 

 
Научни приноси: 
- Трансфериране на съвременното научно знание в българската военна 

образователна система и наука: 
=  Въведен е системният анализ в теорията на многонационалната 

логистика, като са разкрити причинно следствените връзки на процесите по 
трансформирането на командната структура на Алианса и на силите на НАТО 
и тяхното влияние върху логистичното осигуряване на съюзните сили – 
трудове – B3.1 , Г10.2; 

 = Процесният подход е приложен при разкриване на влиянието на 
отбранително планиране и изграждане на системата за колективна отбрана на 
НАТО върху организацията на логистичното осигуряване при управлението на 
кризи – трудове - B3.1; 

 = Въведен е системният анализ и са доразвити съществуващите знания 
за функциониране на логистичната система при бойни действия в специфична 
среда, както и на подсистемите за ремонт на въоръжението и техниката и 
подсистемата за снабдяване с бойни припаси – трудове – Г4.1, Г 7.9  Г 7.16. 

- Научни приноси към фундамента на съвременната военна наука: 
= Формулирани са нови теоретични постановки, в които снабдяването на 

войските е представено като разновидност на разпределителната логистика, а 
характера на създаваните и поддържани запаси от материални средства  в 
Българската армия са определени и обосновани в контекста на изпълняваната 
функция (текущи, гаранционна и приходящи) и ниво на запаса максимални, 
прагови, текущи гаранционни) и е доразвита и обогатена теорията за 
снабдяването в операции - трудове – Г10.1, Г7.16; 
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= Систематизирани и доразвити са съществуващите теоретични 
постановки за логистичната функция поддръжка с нейните основни 
компоненти-техническо обслужване, ремонт и евакуация и логистичната 
функция снабдяване (с акцент на решителните за изхода на операцията 
материални ресурси-бойните припаси) - трудове – Г4.1, Е20.1; 

= Систематизирани и доразвити са теоретичните аспекти на военната 
логистика относно организацията на многонационалната логистика и 
прилагането на нови способи и форми за логистично осигуряване във 
формированията от БА при участието им в операции под егидата на НАТО, ЕС 
и ООН - трудове – B3.1, Г7.1, Г7.2, Г7.8, Г7.11, Г7.12 Г10.2, Г 10.3. 

= Формулирани са направления за усъвършенстване на националната 
логистика, чрез използване на многонационални логистични подходи за 
постигане на по-високо качество, икономия на финанси, ресурси и 
разрешаване на възникнали логистични потребности на формированията от 
БА - трудове – B3.1, Г6.1,  Г7.1,  Г7.2, Г7.8. 

 
Научно-приложни приноси: 
 = Предложени са нови подходи и виждания по въпросите свързани с 

логистичното осигуряване на формированията от БА участващи в мисии извън 
територията на страната и насоки за реализиране на политиката за логистично 
осигуряване във Въоръжените сили и развитие на логистичната система - 
трудове - Г4.1, Г7.6, Г7.7 Г7.8, Г7.13, Г7.15; 

 = Обосновани са обективни критерии за оценка на поддръжката на 
въоръжението, техниката и снабдяването с бойни припаси и са разработени 
варианти за подобряване на организацията на логистичните дейности, 
мобилността, автономността и усъвършенстване управлението на 
логистичното осигуряване – трудове - Г4.1, Г7.16, Е 20.1; 

= Представени са различни аспекти на военната логистика, чрез анализ на 
резултатите и поуките от практиката като са систематизирани и критично 
обосновани направления за усъвършенстване на логистиката в Българската 
армия, свързани с поддръжката от страната домакин, развитието на 
информационната система „Логистика на Българската армия“, внедряването 
на нови технологии за усъвършенстване на логистичните процеси и дейности, 
както и възможностите за прилагане на интегрирана логистична поддръжка - 
трудове – Г4.1, Г7.7, Г7.9, Г7.11, Г7.13, Е20.1; 

 = Частично е изследван и доразвит процеса на обучение и подготовка на 
логистични кадри за нуждите на сектора за сигурност - трудове – Г7.4, Г7.5, 
Г7.14. 

 Чрез своята научноизследователска и научно приложна дейност 
кандидатът, полковник доцент доктор Мирослав Стефанов Димитров 
разширява обхвата на категорийния апарат, чрез който научната теория и 
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практика за формиране на образователната и научна област „Сигурност и 
отбрана” осъществява взаимовръзката си с другите науки. 

 
5. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката. 
 Научноизследователската и преподавателска дейност на кандидата в 

конкурса, полковник доцент доктор Мирослав Димитров е насочена основно в 
областта на разширяване и обогатяване на научното познание относно 
логистичното осигуряване на сили участващи в национални и съюзни 
операции, както и изследване проблемите на поддръжката на въоръжението, 
техниката и снабдяването с бойни припаси. 

Продължена е работата на полковник доцент доктор Мирослав Димитров 
по темата на неговата докторска дисертация “Изследване на направленията за 
усъвършенстване на системата за снабдяване на активните сили с материални 
средства от клас V в операциите” и тази тема фигурира като централна или 
като аспект в част от публикациите последвали защитата на дисертацията през 
2006 г.  

Този факт сам по себе си красноречиво свидетелства за устойчивостта на 
научните интереси на кандидата за академичната длъжност „професор” - 
полковник доцент доктор Мирослав Димитров в научната област на конкурса, 
намерили отражение в неговите научни разработки. 

Научно-изследователската дейност на кандидата има видимо влияние 
сред научните среди у нас. Приносите на кандидата притежават измерима 
значимост в професионално направление  - 9.2. „Военно дело”. 

Трудове на кандидата са цитирани в издания с научно рецензиране (4 
цитирания, от тях две в чужбина), за което са представени съответните 
доказателства. 

Същият взема активно участие при разработването и осъвременяването 
на концептуални и доктринални документи, стратегически прегледи на 
отбраната и други. 

 
6. Критични бележки за представените трудове. 
Към представените за рецензиране материали могат да се отправят и 

някои критични бележки: 
- библиографията на използваната и цитираната литература в част от 

публикациите не е оформен съгласно изискванията на Стандарт за 
библиографско цитиране –БДС/ISO 690:2011; 

- в оформянето на част от трудовете има неточности, повторения и 
редакционни грешки, които не намаляват научната им стойност, но влошават 
възможностите за бързо възприятие; 

- основна част от публикуваните научни трудове за съжаление касаят 
една строго специфична аудитория – отбраната в обучаващата се система за 
сигурност, което стеснява възможностите на кандидата в конкурса за активно 
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участие в научния обмен, презентиране и защита на новаторски научни идеи 
пред все по критичната научна общност в сферата на сигурността. 

Посочените пропуски носят технически характер и не намаляват 
стойността на резултатите, постигнати от полковник доцент доктор Мирослав 
Димитров, доказващи неговата способност успешно да разработва 
самостоятелно и в екип въпроси важни за теорията и практиката на логистика 
на сигурността и отбраната. 

 
7. Заключение. 
Предоставената от кандидата в конкурса полковник доцент доктор 

Мирослав Стефанов Димитров документация и научна продукция отговарят 
на изискванията на чл. 29 от ЗРАСРБ и чл.60 от Правилника за неговото 
прилагане. 

Оценката ми за представените научни трудове, тяхната значимост, 
съдържащите се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси на 
полковник доцент доктор Мирослав Стефанов Димитров, единствен участник 
в конкурса за заемане на академична длъжност „професор“, в област на 
висшето образование „Сигурност и отбрана“, професионално направление 
„Военно дело”, научна специалност „Организация и управление на 
въоръжените сили“, по учебните дисциплини „Военна логистика“, 
„Логистично осигуряване на формированията в операциите“ и „Основи на 
многонационалната логистика в операциите” в катедра „Логистика“ на 
факултет „Командно-щабен“ във Военна академия „Г. С. Раковски“ е 
„положителна”. 

Предлагам на уважаемото Научно жури по конкурса да класира 
кандидата - полковник доцент доктор Мирослав Стефанов Димитров и да 
предложи на Факултетния съвет при факултет „Командно-щабен” да бъде 
избран и да заеме академичната длъжност „Професор” в катедра „Логистика“ 
на факултет „Командно-щабен“ във Военна академия „Г. С. Раковски“ - гр. 
София . 

 
 
11.01.2021г.    
гр. Велико Търново               
                      
           
                                                     Член на научното жури:  
                            
                 проф. д.н.  инж. полк. (о.з.)               (Стойко Стойков) 


