
 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

от проф. д. н. Севдалина Илиева Димитрова 

професор в ИНИИД на НВУ „Васил Левски“, бул. „България“ № 

76, гр. Велико Търново, тел. 0887395307, рег. номер в НАЦИД 45970 

 

на научните трудове, представени по конкурса за заемане на 

академична длъжност „професор” в област на висшето образование 9. 

Сигурност и отбрана, ПН 9.2 „Военно дело“, научна специалност 

„Организация и управление на въоръжените сили“ по учебните 

дисциплини „Военна логистика“, „Логистично осигуряване на военните 

формирования в операциите“ и „Основи на многонационалната логистика 

в операциите“,  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 публикувана в  ДВ брой № 85 от 02 октомври 2020 

година, т. 89, стр. 88 

 

на кандидата полк. доц. д-р Мирослав Стефанов Димитров, 

доцент доктор  в катедра „Логистика“ 

при факултет „Командно-щабен“ 

във Военна академия „Г.С. Раковски“ , гр. София 

 
Велико Търново 

2021 година 

 

 

 



Кои трудове от представените от кандидата се приемат за оценка 

от рецензента 

Участникът в конкурса за академична длъжност „професор“ 

полковник доцент доктор Мирослав Стефанов Димитров - единствен 

кандидат, е представил справка-декларация (чл. 2б от ЗРАСРБ и 

Приложение към чл. 1а, ал. 1 от ППЗРАСРБ) за изпълнение на 

минималните национални изисквания за заемане на академична длъжност 

„професор“ в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, 

професионално направление 9.2. „Военно дело“, научна специалност 

„Организация и управление на въоръжените сили“  с общ точков 

еквивалент 981,4 т. при минимално изискуеми 550. В съответствие с това 

количеството на публикациите за рецензиране – 24 (двадесет и четири) 

броя в обем от 625 стандартни страници, в т.ч.: монографии - 2 (два) броя, 

научни статии и доклади в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация – 1 (един) брой, научни 

статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове – 16 

(шестнадесет) броя, публикувани глави от колективни монографии 4 

(четири) броя, публикуван университетски учебник – 1 (един) брой е 

представително и оценявам като достатъчно за участие в конкурс за 

заемане на академична длъжност „професор” в катедра „Логистика“ при 

факултет „Командно-щабен“ във ВА „Г. С. Раковски“ гр. София. 

 От посочените научни трудове 21 (двадесет и един) броя са на 

кирилица и 3 (три) на латиница, от тях 12 (дванадесет) са самостоятелни и 

12 (дванадесет) в съавторство, в които делът на кандидата е значителен и 

ясно разграничим. Всички публикации, представени за рецензиране са след 

придобиването на ОНС „доктор“ и на академична длъжност „доцент.” 

Броят на представените по конкурса за заемане на академична 

длъжност „професор“ научни трудове е достатъчен и пряко кореспондират 



с тематичната област на конкурса, поради което приемат всичките 

представени за рецензиране. 

Всеки от научните трудове е своеобразен преход и надграждане в 

научно-изследователската дейност на полк. доц. д-р Мирослав Стефанов. 

1. Обща характеристика на научно-изследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата 

Трудовете, представени от кандидата по конкурса – полк. доц. д-р 

Мирослав Димитров, са посветени на актуални и важни проблеми на 

военната логистика в динамични промени на средата на сигурност, в 

контекста на колективната отбрана на НАТО, логистичната поддръжка на 

формированията в операции, приоритетите на многонационалната 

логистика, формирането на логистични способности на въоръжените сили 

в национална и многонационална среда. 

В тематично отношение трудовете ясно са фокусирани към три 

взаимно свързани проблемно-тематични области: 

 Военна логистика - монографичен труд 1.1 и съпътстващи 

публикации – 7.1, 7.6, 7.8, 7.9, 7.11, 10.2, 10.4; 

 Организация и управление на логистичното осигуряване в 

операциите – монографичен труд 4.1 и съпътстващи публикации – 6.1, 7.2, 

7.3, 7.7, 7.10, 7.12, 7.13, 7.15, 7.16, 10.1, 10.3; 

 Военно-образование и професионална квалификация на 

логистични кадри в сигурността и отбраната – 7.4, 7.5, 7.14, учебни 

програми „Военна логистика“, адаптирана учебна програма „Военна 

логистика за курсанти, специализация „Военноморска логистика“ . 

Ключово място в първата проблемно-тематична област се отрежда на 

монографичния труд (1.1.) “Аспекти на развитието на военната логистика в 

процеса на планиране и изграждане на системата за колективна отбрана на 

НАТО”, с характер на хабилитационен труд. Акцент в научните търсения 

на кандидата по конкурса е влиянието на променящата се среда на 



военната логистика и ролята й за развитието на системата за колективна 

отбрана на НАТО. Чрез синтез на теоретичните и практическите аспекти 

на военната логистика и закономерностите в развитието на 

многонационалната логистика, са разкрити възможностите за адаптиране 

на логистичните способности в динамично променлива среда на сигурност 

за изпълнение на решенията от срещите на върха 2016 и 2018 година. 

Разкрити са причинно-следствените връзки на трансформационните 

процеси на командната структура на НАТО съобразно нивата на 

управление - военно-политическо, стратегическо, оперативно и 

тактическо- и влиянието им върху логистичната поддръжка на съюзните 

сили. Специално внимание е отделено на отбранителното планиране 

посредством процесния подход и неговото отражение при изграждането на 

системата за колективна отбрана на НАТО и организацията на 

логистичната поддръжка при управлението на кризи. 

Основни приносни моменти от научните търсения на кандидата по 

конкурса се изразяват в доразвитие и обогатяване на теорията военната 

логистика и логистичната поддръжка в съюзническите операции. Разкрити 

са възможностите за интегрираната логистична поддръжка в пълния 

диапазон от настоящи и бъдещи мисии посредством приложимостта на 

новите технологии и системи, на Фокусираната логистика. Научно е  

защитена необходимостта от прилагане на инициативата на НАТО 

„Интелигентна отбрана“ посредством  предложен подход за достигане на 

по-висока степен на сигурност в условия на ресурсен дефицит при 

постигането на логистичните способности, съобразно новата коалиционна 

култура и единство на страните-членки на НАТО. 

В подкрепа на посоченото са и съпътстващите публикации, 

представящи многоаспектността на военната логистика, 

предизвикателствата пред нея, възможностите за прилагане на съвременни 

информационно-управляващи технологии в складовете за съхранение на 



отбранителни продукти и на тази основа адаптиране на Концепциите и 

доктрините на НАТО за логистично осигуряване на динамичните промени 

на средата на сигурност. 

Във втората проблемно-тематична област основен труд е 

монографията „Поддържане на въоръжението, техниката и снабдяването с 

бойни припаси при операции в специфична среда“, който, макар и да не е 

представен като основен хабилитационен труд, доразвива теоретическите и 

практическите проблемни области на организацията и управлението на 

логистичната поддръжка на въоръжението и техниката, и снабдяването с 

бойни припаси на формированията от СВ в операции и бойни действия в 

специфична среда, като са изведени конкретни предложения за 

рационализиране и по-ефективно функциониране на логистичната система. 

Научно са обосновани обективни критерии и подходи за оценка на 

поддръжката на въоръжение и техника, защитени са по безспорен начин 

вариантите за оптимизиране на логистичната система в структурно и 

функционално отношение. И всичко това е апробирано в учебния процес 

със слушателите от специалност „Организация и управление на военни 

формирования на оперативно ниво“, специализация „Логистика“ във ВА 

„Г. С. Раковски“. В подкрепа на приносните моменти в посочения труд са 

и посочените съпътстващи публикации, представящи отделни страни на 

организацията и управлението на логистичните формирования в 

многонационална среда и участието им в операции. 

Трудовете от третата проблемно-тематична област акцентират върху 

основните периоди от обучението на офицерите логистици на оперативно 

ниво след 2000 година в контекста на многонационалната и интегрирана, а 

в по-ново време и Фокусирана логистика. Анализирани са потребностите 

от обучение на логистични кадри, направена е категоризация на 

необходимата подготовка на логистичните кадри в сектора за сигурност и 

са представени способностите за обучение във ВА „Г. С. Раковски“. В 



подкрепа на анализите и изводите са научно обоснованите, разработени и 

внедрени в образователния процес учебни програми „Военна логистика“ за 

всички слушатели във ВА и адаптираната програма  „Военна логистика“ за 

обучението на курсанти от специализация „Военноморска логистика“ във 

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна. 

Представените трудове за рецензиране са разработени на висок 

академичен стил, в логическа последователност, познаваемост, 

задълбоченост, аналитичност на изследванията с постигнати значими за 

научното познание приноси, запълващи съществени празноти в него, 

допринасящи за създаването на нова теория и методология във военната 

логистика. А това по безспорен начин доказва и утвърждава полк. доц. д-р 

Мирослав Димитров като последователен, целенасочен учен, изследовател, 

познаващ в дълбочина и развиващ съвременните тенденции в изследваните 

от него области. Отличава се с креативност, ерудираност, отворен към 

иновативните изследователски подходи, с организираност  и управленски 

умения, като по подходящ и специфичен начин с лекота съчетава своя 

прагматизъм и научно познание, преплетени с педагогически подход и 

умение, с конкретни прагматични решения на ключови проблеми на 

военната логистика, с поглед към бъдещото развитие на логистичната 

поддръжка на формированията в контекста на колективната отбрана на 

НАТО в динамично променлива среда на сигурност.  

Всеки от научните трудове е своеобразен преход и надграждане в 

научно-изследователската дейност на полк. доц. д-р Мирослав Стефанов. 

2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на 
кандидата 

Учебно- преподавателска дейност на кандидата 

Преподавателската дейност на кандидата обхваща обучение на 

слушатели и студенти в ОКС „магистър“ по учебните дисциплини, 

тангетиращи с тези на обявения конкурс за академична длъжност 



„професор“. Средата аудиторна заетост от 2015 до 2020 учебна година год. 

средно е 400 часа. 

Със своя професионален опит, полк. доц. д-р е предпочитан за 

научен ръководител на  58 дипломанта  слушатели, 38 дипломанта 

студенти, успешно защитили с отлични оценки дипломни работи. Същият 

е научен ръководител на 8 докторанти, от които седем успешно защитили 

дисертационен труд и един – отчислен с право на защита. 

Научно-изследователска дейност 

Полк. доц. д-р Димитров е автор на: 13 броя монографии, книги, 

учебници и учебни пособия, участия в колективни трудове, 47 броя 

доклади, от които три на английски език, 6 броя научни статии. Трудовете 

на същия са цитирани како следва: два в международна база данни, седем в 

монографии и колективни трудове, 29 в нереферирани списания. 

В периода 2011-2019 година полк. доц. д-р Мирослав Димитров е 

председател на Общото събрание на факултет „Командно-щабен” и 

Общото събрание на Военна академия. Член е на научни журита за: ОНС 

„доктор“ – 15, за заемане на академична длъжност „доцент“ -5 и за заемане 

на академична длъжност „професор“ -1. Член е на международно жури за 

хабилитация в Технологичния университет в Париж (1). В периода 2012-

2018 година е научен рецензент 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 в редица 

научни форуми в страната и в чужбина. 

Експертно-проектна дейност 

Със своя професионален и научен опит полк. доц. д-р Мирослав 

Димитров участва активно в експертна и проектна дейност. Участва в 

разработването на 5 (пет) учебни плана за обучение на слушатели и над 30 

учебни програми. Има участие в създаването и разработването на учебно 

плановата документация за обучение на студенти по магистърската 



специалност „Логистика на сигурността и отбраната” и над 12 учебни 

програми, като по-съществени от тях са: учебна програма „Военна 

логистика” за съвместно обучение на слушателите, разработена и въведена 

през 2013; учебна програма „Основи на многонационалната логистика в 

операциите” за обучение на слушателите от специализация „Логистика”, 

разработена и въведена през 2013; разработена нова програма „Военна 

логистика” за обучение на курсанти във ВВМУ „Никола Вапцаров” Варна 

чието въвеждане предстои през 2021 година. Има 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. 

 Участва в колективи за разработването на концептуални и 

доктринални документи, стратегически прегледи на отбраната и други . 

Има участие в три научно изследователски проекти: ръководител екип в 

Проект № BG051PO001-4.3.04-0010 „Web-базирано дистанционно 

обучение на управленски кадри в областта на сигурността и отбраната“ - 

11.10.2012 г. до 11.10.2014 г.; член на научния екип на Проект № 

НОМЕ/2010/CIPS/AG019 - 2010-2012 год.; експерт в научния екип по 

проект № ДФНИ-И01/11 „Мобилна автоматизирана система за наблюдение 

при извънредни ситуации” в периода 2012-2013. 

За своя висок професионализъм в учебно-преподавателската, научно-

изследователска и експертно-проектната дейност е награждаван 

многократно. 

3. Основни научни резултати и приноси 

Конкретните приноси на кандидата са с подчертан научен и научно-

приложен характер, които с основание могат да се окачествят като значими 

и оригинални. Обобщаването им е в следните направления: 



3.1. Научни резултати 

3.1.1. Трансфериране на съвременното научно знание в 

българската военна образователна система и наука 

3.1.1.1. Въведен е системният анализ и са доразвити съществуващите 

знания в: 

 теорията на многонационалната логистика посредством 

разкритите причинно-следствени връзки на процесите по 

трансформирането на командната структура и силите на НАТО в 

динамично променлива среда на сигурност; 

 планирането и изграждането на системата за логистично 

осигуряване; 

 функционирането на логистичната система, подсистемите за 

ремонт на въоръжението и техниката и подсистемата за снабдяване с 

бойни припаси в специфична среда. (В 3.1, Г4.1,6.1,7.9, 7.16, 10.2) 

3.1.1.2. Научно е обосновано прилагането на процесния подход 

при разкриването на влиянието на отбранителното планиране и  

изграждане на системата за колективна отбрана на НАТО върху 

организацията на логистичното осигуряване при управление на кризи. (В 

3.1.) 

3.1.2. Научни приноси към фундамента на съвременната военна 

наука 

3.1.2.1. Генерирано е ново знание за снабдяването на войските, като 

разновидност на разпределителната логистика и обосноваността на 

създаваните и поддържани запаси от материални средства по 

функционален признак и ниво на запаса, като условие за доразвиване на 

теорията за снабдяване в операциите. (Г 10.1, 7.6) 

3.1.2.2.  Систематизирани са и са доразвити съществуващите 

теоретични знания за логистичната поддръжка като комплекс от 

компоненти -техническо обслужване, ремонт и евакуация, снабдяване с 



бойни припаси, които са определящи за изхода на операцията. (Г 4.1, 

Е20.1). 

3.1.2.3. Обогатена и доразвита е теорията на военната логистика в 

аспекта на организацията на многонационалната логистика и са 

генерирани нови подходи и форми за логистична поддръжка на 

формированията от БА при участие в операции под егидата на НАТО, ЕС и 

ООН. (В 3.1, Г 7.1,7.2, 7.8, 7.11, 7.12, 10.2, 10.3). 

3.2. Научно-приложни приноси 

3.2.1. Създаване на нови подходи и методи, както и развитие и 

приложение на съществуващите такива за решаване на проблеми в 

различни области 

3.2.1.1. Предложени са нови подходи за логистична поддръжка на 

формированията от БА, участващи в мисии извън територията на страната 

и са изведени насоки за реализиране на политиката на логистичното 

осигуряване на ВС и развитие на логистичната система. (Г 4.1,7.6, 7.8, 7.13, 

7.15) 

3.2.1.2. Научно са обосновани критериите за оценка на логистичната 

поддръжка на въоръжението, техниката, снабдяването с бойни припаси и 

са разработени варианти за оптимизиране на организацията на 

логистичните дейности, мобилността, автономността и управлението на 

логистичното осигуряване. (Г 4.1,7.16, Е20.1) 

3.2.1.3. Научно защитени са направленията за рационализиране на 

националната логистика, чрез използване на многонационални логистични 

подходи за постигане на по-високо качество, икономия на ресурси и 

разрешаване на възникнали логистични потребности на формированията 

от БА. (B3.1, Г6.1, 7.1, 7.2,7.8) 

3.2.1.4. Научно обоснована е многоаспектността на военната 

логистика, като са анализирани резултатите и поуките от практиката,  

систематизирани са и критично са обосновани направленията 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, 

възможностите за прилагане на интегрирана логистична поддръжка. (Г4.1, 

7.7, 7.9, 7.11, 7.13, Е20.1) 

3.2.1.4. Научно е защитена тезата, че обучението и подготовката на 

логистични кадри за нуждите на сектора за сигурност е оперативно-

стратегическа дейност. (Г 7.4, 7.5, 7.14) 

Резултатите от научните изследвания на кандидата по конкурса са с 

теоретико - аналитичен и приложен характер, като разкриват и подчертават 

насочеността на трудовете му за многоаспектността на военната логистика 

и намират приложение при обучението на слушатели и студенти във ВА 

„Г. С. Раковски“ и в практиката на логистичните структури на БА и ВС. В 

потвърждение е неговата активна преподавателска, научно-

изследователска, публикационна и експертна дейност. Посочените научни 

резултати и приноси са лично дело на автора, което е неоспоримо и 

успешно защитават заявените от него постигнати резултати и потенциал за 

бъдещо научно развитие. 

4. Оценка на значимостта на приносите за науката и 

практиката 

Значимостта и ефекта на приносите за науката и практиката, 

доказани в научните трудове на полк. доц. д-р Мирослав Димитров са 

неоспорими и не търпят опровержение. Обратно, същите са значими и 

оригинални за теорията и практиката на военната логистика. С тях 

рационализирането на управленските решения и оптимизирането на 

военно-логистичната система и процеси по логистичната поддръжка на 

военните формирования при участия в операции, е посредством 

научнообосновани и реалистични подходи за тяхното приложение. 



Гарантира се предвидимост в развитието и успешното бъдеще на 

военната логистика в динамично променяща се среда на сигурност и в 

контекста на многонационалната логистика и колективната отбрана на 

НАТО. Конкретните разработени и предложени подходи и модели, със 

своята принципност и многовариантност, подпомагат оптимизирането на 

военно-логистичната система  процеси. В потвърждение на това са и 

цитиранията на трудовете на полк. доц. д-р Мирослав Димитров от други 

автори (32 бр.), привличането му като експерт в колективи за разработване 

на концептуални и доктринални документи, стратегически прегледи на 

отбраната, учебно-планова документация, провеждане на курсове на 

български и английски език в периода 2005-2020 год. с обучени над 1200 

логистици от седем държави и участието му в създаването и ръководството 

на Регионален център за обучение по логистика във ВА с помощта на Р 

Франция, което е  видно от справката за изпълнение на минималните 

изисквания по чл.2б, ал.2 и ал. 3 от ЗРАСРБ 

5. Оценка в каква степен приносите са дело на кандидата 

Запознаването с представените научни трудове и документи по 

конкурса ми дават неоспоримото основание да приема и оценя, че 

приносите в тях са лично дело на кандидата. В подкрепа на това ми 

твърдение е и обстоятелството, че делът на кандидата в колективните 

трудове е значим и ясно разграничен с надлежно представени 

разделителни протоколи. 

Не са ми известни и не откривам в трудовете, представени по 

конкурса текстове от други автори, имащи отношение към изследваните 

проблеми от кандидата по конкурса. Не са установени чужди идеи, 

представени като собствени оригинални от автора. Използваните 

източници и документи коректно са цитирани. 

6. Критични бележки за рецензираните трудове 

Значимостта и оригиналността на научните и научно-приложните 



приноси на представените за рецензиране трудове на полк. доц. д-р 

Мирослав Димитров за теорията и практиката на военната логистика, 

апробирани в редица публикации на национални и международни научни 

форуми, в обучението на слушатели, студенти и специализанти по 

логистика във ВА „Г.С. Раковски“, пряката му ангажираност в колективи 

за разработването на концептуални и доктринални документи, 

стратегически прегледи на отбраната и други, са достатъчно основание да 

се въздържа от критични бележки и препоръки. 

7. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът 

счита, че следва да вземе отношение 

Познавам полк. доц. д-р Мирослав Димитров от съвместното ни 

сътрудничество и редица участия в кръгли маси, методически сборове, 

научни конференции, което затвърждава мнението ми за неговата 

ерудиция, изследователски дух, креативност, иновативност, мениджърски 

подход и организираност, с висока обща култура, професионална 

подготовка, силно развито чувство за колективизъм и отговорност. Тези 

качества го формират като изявен научен изследовател, експерт,  водещ  

преподавател  в областта на военната логистика. В потвърждение на това е 

неговата активна обществена, професионална и научно-изследователска 

ангажираност чрез участия в експертни колективи и проекти. Неговата 

компетентност и компетенции го правят предпочитан за даване на мнения 

и отзиви по научно-изследователски и практико-приложни разработки, 

участия в международни учения в страни-членки на НАТО, привличането 

му като член на научни журита в страната и в чужбина, научен 

ръководител на дипломанти и докторанти, научен рецензент и за член на 

Международния научен комитет на списание Scientific Quarterly на 

Полската военна академия (War Study University).  

8. Заключение 

Представените от кандидата по конкурса полк. доц. д-р Мирослав 



Димитров документация и научна продукция отговарят на изискванията на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България, 

Правилника за неговото прилагане за придобиване на академична 

длъжност „професор” и нормативната уредба на ВА „Г. С. Раковски“. 

Постигнати са значими научно-приложни приноси, доказващи 

способността на кандидата самостоятелно да разработва важни за теорията 

и практиката на военната логистика и логистичното осигуряване на 

формированията на БА въпроси в контекста на многонационалната 

логистика и колективната отбрана на НАТО. 

9. Оценка на кандидатите 

Оценката ми за научните трудове на полк. доц. д-р Мирослав 

Димитров, единствен участник в конкурса за академична длъжност 

„професор“ в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, 

професионално направление 9.2. „Военно дело“ е положителна.  

Дългогодишната преподавателска и научноизследователска дейност 

на кандидата, неоспоримите му лични качества като утвърден учен и 

експерт с постигнати значими приноси в научните трудове,  с убеденост 

предлагам на  уважаемото научно жури по конкурса полк. доц. д-р 

Мирослав Стефанов Димитров  да бъде избран за  академичната длъжност 

“професор” в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, 

професионално направление 9.2. „Военно дело“, научна специалност 

“Организация и управление въоръжените сили, обявен за нуждите на 

катедра „Логистика“ при факултет „Командно-щабен“ на ВА „Г. С. 

Раковски“. 
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