
 
 

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ 
РАКОВСКИ” 

 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 
От  професор доктор инж. Георги Василев Камарашев, професор в 
катедра “Национална  сигурност” при “Философски факултет ” на 

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 
 
на научните трудове, представени по конкурса за заемане на 
академична длъжност „професор” за военнослужещ в катедра 
“Логистика” при факултет “Командно-щабен” на ВА ”Г. С. 
Раковски” в област на висшето образование 9. “Сигурност и 
отбрана”, професионално направление 9.2. “Военно дело”, научна 
специалност “Организация и управление на въоръжените сили” 
oбявен в “Държавен вестник” бр. 85/02.10.2020 г. 
 

1. Обща характеристика на научно-изследователската, научно-
приложната и педагогическата дейност на кандидата 

 
        Процедурата за провеждане на конкурса е спазена и е в 
съответствие с действащитe нормативни документи. Представените от 
кандидата материали за участие в конкурса са изготвени точно и 
подробно в съответствие с изискванията на Закона за развитието на 
академичния състав в Република България, Правилника за прилагане на 
Закона за развитието на академичния състав в Република България, 
Правилника на ВА ”Г. С. Раковски” за условията и реда за придобиване 
на научни степени и заемане на академични длъжности. 
      За участие в конкурса са представени документите на единствен 
кандидат, полковник доцент д-р инж. МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ, 
доцент в катедра катедра “Логистика” при факултет “Командно-щабен” 
на Военна академия “Г. С. Раковски”. 
      Съгласно приложения списък кандидатът представя 24 труда, които 
могат да се класифицират като: 



- монография (основен хабилитационен труд) – 1 бр.; 
- монография (неосновен хабилитационен труд) – 1 бр.; 
- учебник - 1бр.; 

- статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и 
индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация - 
1бр.; 

- статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с 
научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни 
томове - 16 бр.;  

- други (публикувана глава от колективен труд) – 4 бр. 
От общо представените за рецензиране 24 труда самостоятелни 

авторски са 12, а три са публикувани в чужбина. 
Всички, предложени за рецензия научни трудове, се отнасят към 

научната област на обявения конкурс. Научните трудове на полковник 
доцент д-р инж. Мирослав Димитров анализират актуални и значими 
проблеми, а постигнатите резултати в научноизследователската и 
научно-приложната дейност утвърждават кандидата като учен с 
определена индивидуалност и собствен стил в работата. 
 

2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на 
кандидата 

Преподавателската дейност на кандидата обхваща  обучението на 
слушатели и студенти в ОКС «бакалавър», «магистър», ОНС „доктор”, 
както и за повишаване квалификацията на специалисти. Полковник 
доцент д-р инж. Мирослав Димитров е утвърден преподавател с  23 
годишен преподавателски стаж във Военна академия, достигнал високо 
ниво на педагогическо майсторство и възможност за свободно боравене 
с учебния материал.  

Представените за конкурса монографии, книги, учебници и 
теоретични разработки са разработени на високо научно и методическо 
ниво и се използват в обучението във Военна академия „Г. С. 
Раковски“. 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 кандидата в конкурса. 

 Кандидатът в конкурса има успешно ръководство в обучение и 
защита на седем докторанти, а един докторант е отчислен с право на 
защита. Участвал е в три научно изследователски проекта. 

 



3. Основни научни резултати и приноси 
 
Прегледът на списъка с публикациите, приложен  към 

документите за кандидатстване в конкурса, тяхното съдържание и  
теоретико-приложния характер на проведените изследвания, ми дават 
основание  научните трудове  да се групират както следва: 
 

1. Монографичен труд (основен хабилитационен труд) 

        Монографията озаглавена "Аспекти на развитието на военната 
логистика в процеса на планиране и изграждане на системата за 
колективна отбрана на НАТО” е посветена на съществен и актуален, 
сложен и комплексен проблем, стоящ остро пред политическото и  
военностратегическо ръководство, разрешаването на който ще 
гарантира създаването на нова коалиционна култура и единство между 
страните членки на НАТО спомагащо за по-високо равнище на 
сигурност в областта на логистиката в условията на намаляващ 
ресурсен потенциал. 

       От представения разделителен протокол е видно, че кандидатът е 
разработил съществена част от труда, съответстващ на научните му 
компетенции. 

        Успешно защитена е тезата, че променящата се среда за сигурност 
налага постоянното адаптиране на военната логистика, в контекста на 
развитието на системата за колективна отбрана на НАТО и достигането 
на необхоходимите логистични способности от силите на Алианса. С 
прилагането на иновативни концепции, политики, решения и действия 
като фокусираната логистика може да се изграждат и развиват 
способности за своевременно ефективно противодействие на 
заплахите. 

       Изследванията, анализите и получените резултати в представения 
труд могат да подпомогнат обучението в образователните организации 
подготвящи кадри за сектора сигурност, а формулираните препоръки и 
предложения са съществени в практическата дейност по изграждане и 
организиране на системата за логистичното осигуряване в съюзнически 
операции. 

 



2. Монография (неосновен хабилитационен труд) 

      Монографията озаглавена “Поддръжка на въоръжението, техниката 
и снабдяване с бойни припаси при операции в специфична среда” 
подлага на  анализ проблемите възникващи пред организацията на 
поддръжката на въоръжението и техниката, и снабдяването с бойни 
припаси на формированията от Сухопътните войски в операции и 
бойни действия в специфична среда.  Разработката предлага 
обосновани подходи и практически предложения за усъвършенстване и 
ефективно функциониране на логистичната система. 
 

    3. Учебник «Организация на поддръжката на въоръжението и 
бойните припаси” е самостоятелно разработен от кандидата и 
тематично засяга най-вече научни  и практически приложни аспекти. 
Характеризира се с висока степен на конкретност и съответствие с 
изискванията поставени от учебните планове и програми. В него са 
систематизирани знания за 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. 

 

        4. Публикации,  дефиниращи научните интереси на кандидата:  

        4.1. Тематичен кръг “Предизвикателства пред развитието на 
военната логистика - перспективи и възможности” – основния обем от 
трудове на кандидата обяснимо е съсредоточен върху проблемите на 
интегрираната логистика в НАТО и логистиката на БА като неин 
компонент. Акцентите на научните търсения са поставени на:  

- аспектите на управлението на логистичното осигуряване в 
многонационални операции под егидата на НАТО; 

- състоянието и възможностите за развитие на стратегическия 
транспорт в операции под егидата на НАТО; 

- перспективите и възможностите за използване на логистични 
информационни системи за повишаване на логистичните способности; 

- способите за осигуряването на адекватна поддръжка от Република 
България като страна домакин в операции и учения на НАТО и ЕС; 



- развитието на органите за управление на интегрираната логистика в 
НАТО. 

       Резултатите от изследванията и анализите допълват и доразвиват 
теорията на военната логистика във функционалните области свързани 
с: възможностите за подобряване на способностите за стратегически 
транспорт; логистична поддръжката от страната домакин; подобряване 
на логистичните дейности в складовете за съхранение на отбранителни 
продукти, чрез използването на съвременни информационно-
управляващи технологии; подобряване планирането и контрола на 
изпълнението на логистичния план на операцията, чрез използването 
на автоматизирани информационни системи и др.  
 
       4.2.Тематичен кръг  “ Аспекти на подготовката на логистични 
кадри за нуждите на сектора за сигурност ” – трудове 7.4, 7.5 и 7.14.  
       Публикациите са подложили на анализ различни аспекти от 
подготовката на логистични кадри за нуждите на сектора за сигурност. 
Предложени са моделите за обучение, учебните планове и програми и 
са изведени насоки за подобряването им на базата на изискванията на 
потребителите. 

Представената научна продукция и постигнатите научни и 
научно-приложни резултати определят полковник доц. Мирослав 
Димитров като амбициозен, целенасочен и търсещ изследовател. 
Преобладаващия авторски характер на представените научни трудове и 
съдържанието на разделителни протоколи и справки недвусмислено 
показва, че всички научни и приложни приноси са лично достижение 
на кандидата. 
 

4. Оценка на значимостта на приносите за науката и 
практиката 

        Научните и научно приложни приноси в трудовета на кандидата в 
голяма степен обогатяват и доразвиват отделни направления на 
теорията свързани с развитието на военната логистика в процеса на 
планиране и изграждане на системата за колективна отбрана на НАТО.      

       В предоставените ми за рецензиране трудове е несъмнено 
широкото приложение на резултатите от научно-изследователската  
дейност на кандидата, цитиран в 15 научни публикации от 12 автори в 
монографични и научни трудове. 



 
5. Заключение 

       От изложеното за научната и педагогическата дейност на 
единствения участник в конкурса - полковник доцент д-р инж. 
МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ е видно, че той напълно отговаря на 
изискванията на ЗРАСРБ, правилника за неговото прилагане и 
Правилника за заемане на академични длъжности във ВА „Г. С. 
Раковски”. 

 
6. Оценка на кандидатa 

      Оценката ми за научните трудове на полковник доцент д-р инж. 
МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ – единствен участник в конкурса за 
заемане на академична длъжност длъжност „професор” за 
военнослужещ в катедра “Логистика” при факултет “Командно-щабен” 
на ВА ”Г. С. Раковски” в област на висшето образование 9. “Сигурност 
и отбрана”, професионално направление 9.2. “Военно дело”, научна 
специалност “Организация и управление на въоръжените сили” 
положителна. 
       Предлагам на уважаемото Научно жури по конкурса, полковник 
доцент д-р инж. МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ, да бъде избран и да 
заеме академичната длъжност „професор” в катедра “Логистика” при 
факултет “Командно-щабен” на ВА ”Г. С. Раковски”.  
 

 
12.01.2021г.                        Професор  д-р инж.                  /Г. Камарашев/ 
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