
С  Т  А  Н  О  В  И  Щ Е 
по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” по 

научната специалност “Организация и управление на въоръжените сили”, в 

област на висшето образование „Сигурност и отбрана“, професионално 

направление „Военно дело”, за катедра “Логистика” към факултет 

“Командно-щабен”, по учебните дисциплини „Военна логистика“, 

„Логистично осигуряване на формированията в операциите“ и „Основи на 

многонационалната логистика в операциите“, на Военна академията, 

обявен в ДВ, бр. 85 от 2020 г. 

 
Кандидат за конкурса е доц. д-р Мирослав Стефанов Димитров 

 

Автор на становището: проф. д н  Любомир Кирилов Тимчев 
 
 
І. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ 
 
В списъка на научните публикации на кандидата в конкурса за „професор“, 

доцент д-р Мирослав Стефанов Димитров, са включени 66 заглавия. От тях за 

рецензиране се предлагат 24, с общ обем 625  страници. 

Те могат да се класифицират в следните групи: 

♦  Монографии                                                   2, в съавторство; 

♦ Статии и доклади в реферирани издания      1; 

♦ Статии и доклади в нереферирани издания 16; 

♦ Глави от колективен труд                               4 

♦ Учебник                                                           1. 

Другите публикации в списъка, които не се предлагат за рецензиране, са 

свързани с научната и преподавателската дейност на кандидата, като доцент.  
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Представените за рецензиране разработки са издадени след получаването 

на научната степен “доктор” и заемането на академичната длъжност „доцент“. 

Освен това, те не са част от защитената докторска дисертация. 

 
ІІ. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛ-

СКАТА, НАУЧНО-ПРИЛОЖНАТА И ПЕДАГОГИЧЕКАТА 

ДЕЙНОСТ НА КАНДИДАТА 

 

По своето предназначение научноизследователската дейност на  доц. д-р 

Мирослав Стефанов Димитров, е посветена на едни от най-актуалните въпроси, 

свързани със сигурността и отбраната на страната. Значително място е отделено 

на изследването както на теоретичните аспекти, така и на организацията на 

дейността на компетентните органи. Особено внимание е отделено на някои от 

основните съвременни способи и подходи, с оглед по-голяма ефективност в 

дейността на тези органи. 

Представените научни трудове са лично дело на кандидата за заемането на 

академичната длъжност “професор”. В този смисъл те отговарят на изискванията 

за участие в конкурс за получаване на тази академична длъжност. 

Приложената справка за приносите, отразява правилно научните и научно-

приложните постижения и тяхното приложение в учебната работа и в 

управленската дейност. Характерно е, че по-голяма част от предложенията са 

апробирани в практиката, което е признание за усилията на кандидата. 

Важно е да отбележим, че кандидатът е от 35 г. на работа в МО, от които 23 

г. преподавателски стаж, трайни научни интереси и изследователски умения. 

През 2006 г. успешно защитава дисертация и му е присъдена 

образователната и научна степен “доктор”. През 2009 е първата му хабилитация, 

като заема длъжността „доцент“ в катедра “Логистика”. 
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Видно от справката за аудиторната заетост, доц. Димитров чете цикъл от 

лекции, като ежегодно изпълнява необходимия хорариум за заеманата длъжност 

– ръководител на катедра. Той е изграден преподавател, с добра теоретична и 

практическа подготовка и стремеж да прилага интерактивни и творчески форми и 

методи в учебния процес. Ползва се с уважението на обучаемите и колегите си, 

всеотдаен е в работата и реализира индивидуална извънаудиторна дейност.  

 

ІІІ. ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ И ПРИНОСИ В 

ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА РЕЦЕНЗИРАНЕ ТРУДОВЕ 

 

1. Монографията си „Аспекти на развитието на военната логистика в 

процеса на планиране и изграждане на системата за колективна отбрана на 

НАТО“ доц. д-р Димитров, посвещава на променящата се среда за сигурност, 

налагаща постоянното адаптиране на военната логистика. Авторът прави 

подробен анализ в контекста на развитието на системата за колективна отбрана 

на НАТО и достигането на необходимите логистични способности от силите на 

Алианса. По-конкретно става въпрос за теоретичните аспекти на военната 

логистика. Акцентирано е върху възможностите за взаимодействие и 

координация. Специално място е отделено на подобряване организацията на 

многонационалната логистика. Обърнато е внимание и на новите форми за 

логистично осигуряване в операциите на НАТО. 

Не е за пренебрегване и разкриването на закономерностите между 

трансформацията на Организацията на Северно-Атлантическия договор, 

влиянието на променената среда за сигурност и изпълнението на решенията от 

срещите на върха във Варшава през 2016, Брюксел през 2018 и адаптацията на 

системата за логистика. Резултатите от извършените практически, нормативни и 
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теоретични изследвания са структурирани в шест основни глави на 

монографичния труд. 

Авторът отделя специално внимание на системният анализ в теорията на 

многонационалната логистика, като на базата на изследване развитието на 

концепциите и доктрините на НАТО в областта на логистиката, в периода след 

блоковото противопоставяне, 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, 

като са отразени военно-политическото, стратегическото, оперативното и 

тактическото нива на управление. Именно на  базата на системния подход, са 

анализирани логистичните способности на Алианса, разбира се при 

съществуващата към момента структура. Трябва да отбележим и разграничението 

на отговорностите при планирането и реализирането на логистиката в 

операциите. 

На тази основа са направени обобщения и предложения за промяна, част от 

които вече са апробирани. 

 

Приносите в монографията могат да бъдат обобщени по следния начин: 

♦ Преди всичко ще отбележим, че е доказана необходимостта от 

прилагането на инициативата на НАТО – Интелигентна отбрана. В тази 

връзка е предложен подход за нейното прилагане в областта на военната 

логистика. Това от своя страна спомага за постигането на по-голямо 

равнище на сигурност в условията на намаляващ ресурсен потенциал в 

областта на логистиката и прилагането на нова коалиционна култура и 

единство между страните членки на НАТО; 

♦  по недвусмислен начин, са формулирани основните насоки за развитие 

на военната логистика в НАТО. На тази основа са разкрити някои 
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възможности. По конкретно става въпрос за интегрирана логистична 

поддръжка, предоставяне на най-ефективната логистична подкрепа на 

силите на Алианса в пълния диапазон от настоящи и бъдещи мисии, 

приложението на новите технологии и системи за подобряване на 

логистиката в операциите, както и прилагането на Фокусираната 

логистика; 

♦ Като принос може да се определи систематизирането на знания за 

развитието на военната логистика в процеса на планиране и изграждане 

на системата за колективна отбрана на НАТО. Като резултат от това е 

доразвита и обогатена теорията за изграждане и организиране на 

системата за логистичното осигуряване в съюзнически операции. 

 

2. В статията „Възможности за прилагане на съвременни 

информационно-управляващи технологии в складове за съхранение на 

отбранителна продукция, Списание „Машиностроене и електротехника”,  се 

прави анализ за разкриване на възможностите за прилагане на съвременни 

информационно-управляващи технологии в складовете за съхранение на 

отбранителна продукция. Акцентирано е върху съвременните информационни 

технологии използвани в логистиката на складовата дейност. В тази връзка е 

направена кратка характеристика на баркод технологията, радиочестотната 

индетификация и облак технологията, както и технологиите, използвани за 

техническа охрана на складовете за съхранение на отбранителни продукти. 

Анализът на тази дейност може да се определи като принос за авторите от 

практико-приложен характер, свързан с възможностите за подобряване на 

логистичните дейности в складовете за съхранение на отбранителни продукти, 

чрез използването на съвременни информационно-управляващи технологии. В 
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този смисъл работата може да се използва от други автори при бъдещи научни 

изследвания.  

 

3. С характер на научно изследване е и докладът Development and 

Improvement of Logistics in the Bulgarian Armed Forces: New Trends and 

Perspectives THE 25th INTERNATIONAL CONFERENCE KNOWLEDGE-

BASED ORGANIZATION, посветен на основните възможности за развитие и 

усъвършенстване на логистиката в Българската армия, които се разглеждат в 

контекста на трансформацията в НАТО. Може обаче да се приеме, че този анализ 

е базиран на извършената комплексна стратегическа оценка на международната 

среда за сигурност, в съответствие с Плана за готовност за действие, приет на 

срещата на върха на НАТО във Варшава. Това се отнася и за поетите 

ангажименти за развитието на пакети способности и ангажименти на Страните от 

Алианса в областта на логистиката. Все в тази връзка предложеният анализ е на 

основата и на възможностите за многонационално логистично осигуряване, са 

определени насоките за развитие на военната логистика в България. 

Предложени са добре формулирани направления, за усъвършенстване на 

логистиката в Българската армия. Става въпрос за тези, които са 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.  

Като принос може да се определят резултатите от изследванията и анализите 

в доклада. Това е така, защото те допълват и доразвиват теорията за 

многонационалната логистична поддръжка в операциите и имат практико-

приложен принос, чрез предложените направления за усъвършенстване на 

логистиката в Българската армия. 
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4. Учебникът Организация на поддръжката на въоръжението и бойните 

припаси, София, Военна академия "Г.С.Раковски", 2010, Рег. №  II 

У4999/2010,  179 стр. е разработен в съответствие с тематиката, по специалността 

“Организация и управление на логистичното осигуряване в оперативните и 

тактическите формирования”. По-конкретно става въпрос за модули “Планиране 

на снабдяването с материални средства в мирно време” и “Поддръжка на 

техниката, въоръжението и бойните припаси”. Посветен на организацията на 

съхранението, транспортирането, експлоатацията, категоризацията, техническия 

преглед, отчета и отчетноста на въоръжението и бойните припаси, които могат да 

се прилагат както в мирновременната дейност, така и по време на бойни действия 

и операции. Трудът има подчертано теоретико-практически характер и е от 

значение за повшаване логистичните способности на Българската армия. В този 

смисъл той може да се използва за обучение на кадрите от логистиката, които да 

повишават своите знания за действия в мирно-временна обстановка, а също и за 

военно-временна такава. 

 

5. Успешно допълнение на цялостната изследователска дейност са другите 

научни доклади и статити - самостоятелно и в съавторство, с участието на 

кандидата. Същите са с научна и практико-приложна стойност и са посветени на 

логистичното осигуряване на въоръжените сили в национален, и в международен 

аспект. Авторът отделя внимание най-вече на въпросите на нашето съвремие, 

свързани с това осигуряване, като не пропуска информационно-управленските 

технологии.  

Предлагат се и конкретни организационни мерки за повишаване 

ефективността в работата на специализираните органи. 
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Тези публикации са по-малки като обем, но не и по значение. Като цяло с 

публикациите си г-н Димитров, показва афинитет към наболели проблеми в 

нашето съвремие и по-конкретно в областта на сигурността и отбраната, някои от 

които прави на основата на исторически логистичен анализ. Сред тях се 

открояват проблемите на подсигуряването, поддръжката, снабдяването и други 

елементи от логистиката. Обръща се сериозно внимание и на обучението, като 

елемент от подготовката на въоръжените сили, с компетенции в тази насока. Доц. 

д-р Мирослав Стефанов Димитров използва интелигентни подходи и средства, 

посредством които обосновава своите идеи. Предложените тези са подплатени 

както научно, така и от гледна точка на практическата дейност. Представени 

достъпно, те са полезни за всички служители от изпълнителския и ръководен 

състав на МО. Много от вижданията му са оригинални и могат да послужат на 

научни работници, в областта на националната сигурност и отбраната граничния 

контрол в страната. Ръководи и рецензира курсови и дипломни работи.  

 

ІV. ЛИЧНИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ И СТАНОВИЩЕ ЗА КАНДИДАТА 

Познавам доц. д-р Мирослав Стефанов Димитров главно от срещите си с 

колегите от Военна академия по време на различните форуми. Видно от 

публикациите му, той проявява трайни интереси в научноизследователската 

дейност. Откроява се афинитета му към логистичното осигуряване на 

въоръжените сили у нас и в НАТО.  

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение ще отбележа, че представените за рецензиране научни 

публикации с автор доц. д-р Мирослав Стефанов Димитров, както и 

преподавателската му и управленска дейност, ми дават основание УБЕДЕНО да 
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препоръчам на УВАЖАЕМОТО ЖУРИ да го избере, с оглед заемането от него на 

академичната длъжност “професор” във Военна академия. 

 

 

09.01.2021 г. 

Гр. София 

Изготвил: 

проф. д н Л. Тимчев 
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