
 
 ВОЕННА AКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 

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

РЕЦЕНЗИЯ 
 
от професор д.н. Димитър Илиев Недялков, професор в катедра 

„ВВС и ПВО“, факултет „Командно щабен“, Военна академия „Георги 
Стойков Раковски”, 

 
Област на висшето образование: „Сигурност и отбрана” 
 
Научна специалност: „Организация и управление на Въоръжените 

сили” 
 
Професионално направление: „Военно дело” 
 
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”. 

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 публикувана в ДВ брой № 85 от 02 октомври 2020 г. 

Съставът на Научното жури е отдаден в 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” във 
факултет „Командно-щабен” при Военна академия „Г. С. Раковски” 
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1. Кои трудове от представените от кандидата се приемат за 
оценка от рецензента? 

Конкурсът за заемане на академична длъжност „професор” в област 
на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално 
направление 9.2. „Военно дело“, се провежда при спазване на всички 
законови и процедурни изисквания и в него участва един кандидат – 
полковник доцент доктор Мирослав Стефанов Димитров. 

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. 

 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 ясно разграничим. 
Резултатите от научно-изследователската и приложна дейност са апробирани 
надлежно на научни конференции и в периодични научни издания в 
България и чужбина.  

Според направения от мен преглед в системата на НАЦИД, всички 
представени за оценка по конкурса научни трудове отговарят на законовите 
изисквания и не повтарят публикациите, представени за участие след 
придобиването на ОНС „доктор“ и на академична длъжност „доцент.” 

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

От предложените за рецензия научни трудове приемам всички, тъй 
като те изцяло отговарят на темата на обявения конкурс. 

 
2. Обща характеристика на научноизследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата. 
 

От представените документи за участие в конкурса е видно, че 
кандидатът полковник доцент доктор Мирослав Димитров притежава 
дългогодишен преподавателски и изследователски опит в сферата на 
националната сигурност и по-конкретно във военното дело. 

Анализът на предоставените за рецензиране научни трудове сочи, че 
кандидатът е съсредоточил своята научна дейност и изследователски 
интереси в следните тематични области: 

 Военна логистика; 
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 Организация и управление на логистичното осигуряване в 
операциите“; 

 В областта на висшето образование и професионалната 
квалификация на логистични кадри в сигурността и отбраната. 

Към първата област, която е посветена на теорията и практиката на 
военната логистика  се отнасят монографичен труд 3.1 и съпътстващите 
публикации – 7.1,7.6,7.8,7.9,7.11,10.2,10.4. Постигнат е 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. Допълнени и аргументирани са теоретичните аспекти на военната 
логистика, като е акцентирано на възможностите за сътрудничество, 
подобряване на организацията на многонационалната логистика и прилагане 
на нови форми за логистично осигуряване в операциите на НАТО. 
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. 

Към втората област „Организация и управление на логистичното 
осигуряване в операциите”  се отнасят следните публикации: 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 и Е.20. Извършено е теоретично обобщение на научното 
знание за организацията и управлението на логистичното осигуряване в 
операциите, като са формулирани някои нови теоретични постановки, 
например 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, като на тази база е 
доразвита и обогатена теорията за снабдяването в операции. 

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. 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, автономноста и 
усъвършенстване управлението на логистичното осигуряване. 

Предложени са нови подходи и виждания по въпросите свързани с 
логистичното осигуряване на формированията от БА участващи в мисии 
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извън територията на страната  и насоки за реализиране на политиката за 
логистично осигуряване във Въоръжените сили и развитие на логистичната 
система.  

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“, внедряването на нови технологии за 
усъвършенстване на логистичните процеси и дейности, както и 
възможностите за прилагане на интегрирана логистична поддръжка. 

Голяма част от тези теоретични постановки намират приложение в 
доктриналните документи в областта на логистиката и се използват в 
учебния процес във Военна академия. 

Към третата област „Висше образование и професионалната 
квалификация на логистични кадри в сигурността и отбраната“ се отнасят 
следните публикации и разработки: 7.4, 7.5, 7.14, учебни програми „Военна 
логистика“, адаптирана учебна програма „Военна логистика за курсанти, 
специализация „Военноморска логистика“. В тази област са анализирани, 
систематезирани 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”. 

Анализът на продукцията на кандидата показва, че полковник доцент 
доктор Мирослав Димитров успешно съчетава ролята на изследовател, 
внедрител и педагог в процеса на създаването и популяризирането на 
знанието свързано с актуалните проблеми на военното дело. 

Представените трудове за рецензиране са разработени на висок 
академичен стил, аналитичност на изследванията с постигнати значими за 
научното познание приноси и допринасят за създаването на нова теория и 
методология във военната логистика. 

 
3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 
 
Експертната ми оценка е: липсват данни за плагиатство. В процеса на 

работата ми като член на научното жури не е получаван неанонимен и 
мотивиран писмен сигнал за установяване на плагиатство в публикациите на 
кандидата по конкурса. 
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4. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата. 
 

Имам отлични впечатления за педагогическата подготовка и 
преподавателска дейност на кандидата. Участникът в конкурса полковник 
доцент доктор Мирослав Димитров е преминал е през всички академични 
длъжности от асистент до доцент, а от 2010 година заема длъжността 
началник на катедра „Логистика”. Всичко това ми дава основание да твърдя, 
че кандидатът притежава богат педагогически и управленски опит. 

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. Доказал се е през годините като 
опитен педагог, изявен лектор, ръководител на упражнения, семинари, 
учения и тренировки с обучаеми. Същият има обща аудиторна заетост от над 
400 часа за всяка от последните пет години, като коефициента му за учебна 
натовареност варира от 1,7 до 2,2. 

Полковник доцент доктор Мирослав Димитров е бил научен 
ръководител на над 90 дипломанти (слушатели и студенти), които успешно 
са защитили своите дипломни работи. Същият е научен ръководител на 8 
докторанти, от които седем успешно защитили дисертационен труд и един – 
отчислен с право на защита. 

Като част от институцията, в която се провежда настоящият конкурс 
мога категорично да заявя, че полковник доцент доктор Мирослав Димитров 
се е доказал като преподавател, който се ползва с висок авторитет, както от 
академичния състав, така и от обучаемите във ВА „Г. С. Раковски“. 
Доказателство за това е, че в периода 2011-2019 година той е председател на 
Общото събрание на факултет „Командно-щабен” и Общото събрание на 
Военна академия. 

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. 

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 
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„Мобилна автоматизирана система за наблюдение при извънредни ситуации” 
в периода 2012-2013. 

За своя висок професионализъм в учебно-преподавателската, 
научноизследователската и експертно-проектната дейност е награждаван 
многократно от Министъра на отбраната, Началника на отбраната и 
Началника на Военна академия. 
 

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

характер и могат да се обобщят до: 
 
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 и ниво на запаса, 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; 
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 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. 

 
 
6. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката. 
 
В резултат от дългогодишната творческа и научно-изследователска 

дейност на кандидата са постигнати оригинални и значими резултати за 
науката и практиката, относно организацията и управлението на 
логистичното осигуряване във въоръжените сили, функционалните области 
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на военната логистика с приоритет на основните логистични функции 
снабдяване и поддръжка, както и възможностите за логистично осигуряване 
в национален и коалиционен формат. 

Голяма част от горепосочените теоретико-практически приноси и 
резултати са намерили приложение при разработването на основните 
национални концептуални и доктринални документи в областта на 
логистиката и се използват в учебния процес във Военна академия. 

 
7. Оценка в каква степен приносите са дело на кандидата 

Представените от кандидата научни трудове и документи по конкурса 
ми дават основание да приема и оценя, че приносите в тях са негово лично 
дело, като участието му в колективни трудове е разграничено със 
съответните разделителни протоколи. 

Не са установени чужди идеи, представени като собствени оригинални 
от автора. Използваните източници и документи коректно са цитирани. 

 
8. Критични бележки за представените трудове. 
 
Към представените ми за рецензиране научни трудове на кандидата 

полковник доцент доктор Мирослав Димитров нямам критични бележки. 
Бих му препоръчал да популизира своите изследвания и постигнатите 

научни резултати с по-активно участие в научни форуми в чужбина и 
публикуване в реферирани издания. 
 

9. Лични впечатления за кандидата. 

През дългогодишната преподавателска дейност на кандидата съм 
имал възможността да натрупам редица впечатления, свързани със 
съвместната ни работа с него по: разработването на нови учебни планове и 
програми; участие в колективи по научни проекти; участия в научни форуми 
и по програмата Еразъм+ на ЕС, както и дейността ни като научни 
рецензенти на списанието Scientific Quarterly на Полската военна академия 
(War Study University) Навсякъде той показа и прояви своята висока 
професионална подготовка, лидерски качества и отговорност. 

Считам, че полковник доцент доктор Мирослав Димитров притежава 
висок професионализъм, умело ръководи академичния състав на катедра 
„Логистика”, като способства за постигането на високи резултати в научно-
преподавателската дейност, успешно ръководи и работи с младите 
преподаватели и докторанти, за да има приемственост и перспективност. 

Полковник доцент доктор Мирослав Димитров е признат от научните 
среди учен и е достоен за академичната длъжност „професор”. 
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10. Заключение. 

Като имам предвид изложеното дотук, както и количеството и 
качеството на представените научни трудове и научните приноси на 
единствения кандидат в конкурса полковник доцент доктор Мирослав 
Стефанов Димитров, считам, че той напълно съответства 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“. 

 

11. Оценка на кандидата. 

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“ . 
 
 

      ИЗГОТВИЛ РЕЦЕНЗИЯТА: 
 

                             ПРОФ. ДН                     ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ 
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