
  ВОЕННА AКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

     1504, София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82,  
 

 
Рег. № ______________________/__.__.2021 г. 
Екз. № __   

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

от полковник доц. д-р ПЕТЪР СИМЕОНОВ ХРИСТОВ 

началник на катедра „ВВС и ПВО“ на факултет „Командно-щабен“ 

във Военна академия „Георги Стойков Раковски“. 

Област на висшето образование:   „Сигурност и отбрана“; 

Професионално направление:        „Военно дело“; 

Научна специалност „Организация и управление на Въоръжените сили“. 

 

          За научните трудове, представени по конкурса за заемане на академична 

длъжност „професор”, за военнослужещ в катедра „ЛОГИСТИКА“ на факултет 

„Командно щабен“ във ВА „Г. С. Раковски“ по научна специалност  

„Организация и управление на въоръжените сили“, област на висше 

образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Военно 

дело“ по учебни дисциплини: „Военна логистика“, „Логистично осигуряване 

на формированията в операции“ и „Основи на многонационалната логистика в 

операциите“. 

Конкурсът е обявен със заповед на Министъра на отбраната № ОХ-

699/28.08.2020 г., изменена със заповед № ОХ-740/16.09.2020 г. и обнародван в 

Държавен вестник брой № 85/02.10.2020 г., стр.88. 

Съставът на Научното жури е определен със Заповед на Началника на 

Военна академия „Г. С. Раковски“№ СИ29-РД03-247 от 01.12.2020 г.  

Единствен кандидат за участие в конкурса е полковник доцент доктор 

МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ, началник на катедра „ЛОГИСТИКА“ 



при факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“. 

1. Обща характеристика на научноизследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата. 

Кандидатът в конкурса за „професор“ - полковник доцент доктор 

Мирослав Стефанов Димитров притежава  голям практически опит и 

компетентност в областта на  обучението на специалисти с висше образование 

и специализанти в сферата на сигурността и отбраната. Има много добър 

административен и управленски опит, успешно се реализира в продължение 

над десет години като началник на катедра „Логистика”. През този период под 

негово ръководство са създадени нови учебно планови документации за 

обучение на офицери, студенти и специализанти, успешно се развива във 

Военна академия Регионалния логистичен център, с много съвместни 

инициативи с френската страна, като резултат на които е постигнато обучение 

на преподавателите от катедрата по стандартите и изискванията на НАТО и 

въвеждане и провеждане на нови курсове в областта на логистиката за 

обучение на над 1200 български и чуждестранни  обучаеми (от седем страни). 

Кандидатът е ръководител на осем докторанти, от които седем са 

успешно защитили, а един е отчислен с право на защита, както и в 

дългогодишната си преподавателска кариера е ръководил множество 

дипломанти.  

Участва в престижни научни форуми, съчетава теоретичната и 

приложната целенасоченост. Участвал е в три научно изследователски проекта, 

в един от които е ръководител на екип. Участвал е активно в разработването на 

основните концептуални и доктринални документи в областта на логистиката. 

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  

научни трудове и публикации. 

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”    

2.  Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

Към днешна дата не ми е известно да са постъпили сигнали относно 

публикациите на кандидата за плагиатство от анонимен или неанонимен 

характер.  

3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата. 

Имам отлични впечатления за педагогическата подготовка и 

преподавателска дейност  на кандидата. На длъжността доцент е от 2009 

година, и се е доказал като опитен педагог, изявен лектор, ръководител на 

упражнения, семинари, учения и тренировки с обучаеми.  

Аудиторната му заетост през последните пет години превишава 

значително норматива за началник на катедра. 

Предоставените материали от кандидата доказват способността му да 

разработва самостоятелно и в екип въпроси, важни за теорията и практиката на 

сигурността и отбраната на държавата в променящата се международна среда 

за сигурност. 

Считам, че кандидата има необходимите професионални, 

изследователски, педагогически и лични качества да заеме академичната 

длъжност „професор“ по обявения конкурс. 

4 Основни научни резултати и приноси. 

4.1. 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. 

4.2. 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; 

 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. 

4.3. 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. 

4.4. Чрез своята научноизследователска и научно приложна дейност 

кандидатът, полковник доцент доктор Мирослав Стефанов Димитров 

разширява обхвата на категорийния апарат, чрез който научната теория и 

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. 

В предоставените ми за рецензиране материали е видно приложението 

на резултатите от научноизследователската и преподавателската дейност на 

кандидата в конкурса - доцент, полковник доктор МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ 

ДИМИТРОВ. 

6. Критични бележки относно представените за рецензиране 

публикации. 

Към материалите на кандидата за заемането на длъжността „професор“ 

могат да се отбележат критични бележки и препоръки: 

- в оформянето на материалите за участие в конкурса и в част от 

трудовете има неточности, повторения и редакционни грешки, които не 

намаляват научната им стойност;  



- от представените за рецензиране публикации е видно, че минимален 

брой са в научни форуми с международно участие, което за съответната област 

е разбираемо. 

Посочените пропуски не намаляват стойността на резултатите, 

постигнати от кандидата. 

7. Заключение. 

Предоставената от кандидата в конкурса за професор, полковник, 

доцент, доктор МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ материали и научни 

публикации отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния 

състав в Република България, Правилника за прилагане Закона за развитие на 

академичния състав в Република България и на минималните национални 

наукометрични изисквания за заемане на академична длъжност „професор“ във 

Военна академия „Г. С. Раковски”.  

8. Оценка на кандидатите. 

Научните трудове на полковник доцент доктор Мирослав Стефанов 

Димитров, единствен участник в конкурса за заемане на академичната 

длъжност „професор“ (обявен в 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) за военнослужещ, в област на висше образование „Сигурност и 

отбрана”, професионално направление „Военно дело”, научна специалност 

„Организация и управление на въоръжените сили”, учебни дисциплини : 

„Военна логистика“, „Логистично осигуряване на формированията в 

операциите“ и „Основи на многонационалната логистика в операциите“ 

оценявам „положително”. 

Предлагам на уважаемите членове на Научното жури по конкурса да 

класира кандидата полковник доцент доктор Мирослав Стефанов Димитров и 

да предложи на факултетния съвет на факултет „Командно-щабен”  при 

Военна академия „Г.С. Раковски”, да бъде избран и да заеме академичната 

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“, за нуждите на катедра 

„Логистика” на факултет „Командно-щабен” при Военна академия „Г.С. 

Раковски” по учебните дисциплини „Военна логистика“, „Логистично 

осигуряване на формированията в операциите“ и „Основи на 

многонационалната логистика в операциите“. 

        

   Дата: 08.01.2021 г.                        Председател на научното жури: 

                   гр. София                       полк. доц. д-р                       Петър Христов 

                                       


