
ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

от професор, доктор на науките Георги Благов Торнев, 

катедра „Военноморски сили”, факултет „Командно-щабен“, 

Военна академия „Георги С. Раковски,  

гр. София 1504, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, тел.: 02 92 26 622 

ОТНОСНО: 

Научните трудове, представени по конкурса, 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 публикуван в Държавен вестник брой 85 от 

02.10.2020 година, за заемане на академична длъжност „професор”, за 

военнослужещ, в катедра „Логистика” на факултет „Командно-щабен” във Военна 

академия „Георги Стойков Раковски“, в област на висшето образование 

9.Сигурност и отбрана; професионално направление 9.2. Военно дело, научна 

специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, по учебни 

дисциплини: „Военна логистика“, „Логистично осигуряване на формированията в 

операциите“ и „Основи на многонационалната логистика в операциите“. 

НА КАНДИДАТА: 

Полковник доцент д-р Мирослав Стефанов Димитров, началник на катедра 

„Логистика“, във факултет „Командно-щабен“, на Военна академия „Г.С. 

Раковски”, София. 

София,  



2020 г. 



1 

 

1. Обща характеристика на научноизследователската, научно- приложната 

и педагогическата дейност на кандидата 

Кандидатът в конкурса за заемане на академична длъжност „професор” във 

ВА „Г. С. Раковски“, полковник доцент д-р Мирослав Стефанов Димитров, отговаря 

на изискванията на Закона за развитие на академичния състав на Република 

България: притежава образователна и научна степен „доктор” по научното 

направление на обявения конкурс “Военно дело”; заема академичната длъжност 

"доцент" в катедра „Логистика“ на Академията от 12 години.  

Единственият кандидат в обявения конкурс участва с трудове в обем от 625 

страници. Разработил е две монографии с общ обем 486 страници, от които авторски 

255 страници. Автор е на четири глави от колективни трудове в обем от 90 страници. 

Написал е университетски учебник с обем от 179 страници. Има статия публикувана 

в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с 

научна информация (1 брой на английски език – 6 стр.). Представя статии и доклади, 

публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в 

редактирани колективни томове - 16 броя – обем 126, авторски 99 страници, от 

които 2 на английски език. 

Полковник доцент д-р Мирослав Димитров се изявява като изявен педагог, 

изследовател, отличен организатор и популяризатор на науката.  

2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата. 

Полковник доцент доктор Мирослав Димитров има богат, двадесет и три 

годишен преподавателски опит във Военна академия "Г. С. Раковски". Утвърден 

опитен педагог, изявен лектор, ръководител на упражнения, семинари, учения и 

тренировки с обучаеми.  

Придобил е квалификации във военната академия в Бърно, Чешка република 
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и в училището по транспорт и логистика град Тур Френската република. 

Има участия в международни учения: в Кралската академия по отбраната  в 

Нидерландия и в Генерал щабната академия на Бундесвера в Хамбург.  

Участвал е по програмата Еразъм + на ЕС във Франция в Технологичния 

университет в Белфорт и Университета Верасай в Париж, в Нов Лисабонски 

университет, в Полската военна академия във Варшава, в училището на 

Сухопътните войски на Румънската армия в Сибиу. 

Представените за конкурса монографии, книги, учебници и учебни пособия 

са разработени на високо научно и методическо ниво. Те са доказателство за 

образцовата педагогическа подготовка и висок авторитет на кандидата. 

Представените материали са включени в учебните програми на катедрата и се 

използват в обучението на широк кръг обучаеми във Военна академия „Г. С. 

Раковски“.  

Аудиторната му  заетост през последните пет години превишава значително 

норматива за началник на катедра. 

Ръководените от него  дипломанти са петдесет и осем слушатели и тридесет 

и пет студенти. Успешно защитилите дисертационен труд докторанти са седем и 

един отчислен с право на защита. 

Участвал е в три научно изследователски проекта. 

Авторът няма доказано по законоустановения ред плагиатство в научните 

трудове. 

Убедено мога да заявя – кандидатът има професионални, изследователски, 

педагогически и лични качества да заеме академичната длъжност „професор“ по 

обявения конкурс. 
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3 Основни научни резултати и приноси 

Научните и научно-приложните приноси на полковник доцент доктор 

Мирослав Димитров оценявам като значителни и оригинални. Те могат да се 

обособят в следните групи: 

• Обогатяване на военната наука – снабдяването се разглежда като 

разновидност на разпределителната логистика; направена е класификация на 

характера на създаваните и поддържани запаси от материални средства в 

зависимост от изпълняваната функция и ниво на запаса; прилагане на нови способи 

и форми за логистично осигуряване във формированията от БА – за това 

свидетелстват публикации с номера Г7.1, Г7.2, Г7.8, Г7.11, Г7.12 Г7.16; Г10.1, Г10.2, 

Г 10.3, Е20.1,  

• Трансфериране на съвременното научно знание във военната 

логистика – въведени са системния анализ и процесния подход при планирането и 

изграждането на системата за логистично осигуряване на Въоръжените сили; 

разкрити са причинно следствените връзки на процесите по трансформирането на 

командната структура и силите на НАТО; доразвити са съществуващите знания за 

функциониране на логистичната система при бойни действия в специфична среда -  

-публикации с номера B3.1 , Г4.1, Г6.1, Г 7.9, Г 7.16. 

• Създаване и прилагане на нови подходи и методи в практиката на 

военната логистика - предложени са подходи за логистично осигуряване на 

формированията от БА участващи в мисии извън територията на страната; 

формулирани са насоки за реализиране на политиката за логистично осигуряване 

във Въоръжените сили и развитие на логистичната система; обосновани са критерии 

за оценка на поддръжката на въоръжението, техниката и снабдяването с бойни 

припаси;  разработени са варианти за подобряване на организацията на 
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логистичните дейности, мобилността, автономността и усъвършенстване 

управлението на логистичното осигуряване; очертани са направления за 

усъвършенстване на националната логистика; систематизирани са направления за 

усъвършенстване на логистиката в Българската армия, свързани с поддръжката от 

страната домакин и внедряването на нови технологии за усъвършенстване на 

логистичните процеси и дейности - публикации с номера B3.1, Г4.1, Г6.1, Г7.1,  Г7.2, 

Г7.4, Г7.5, Г7.6, Г7.7 Г7.8, Г7.9, Г7.11, Г7.13, Г7.14, Г7.15,  Г7.16, Е 20.1. 

4 Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката 

Посочените приноси са с висока научна и научно-приложна стойност. Те 

категорично са лично дело на кандидата. Могат да бъдат използвани от държавното 

управление и в учебния процес на Академията.  

5 Критични бележки за представените трудове 

Представените публикации са структурирани, прецизно разработени, с 

голяма аналитичност, в съответствие с научната терминология. Приносите 

постигнати в тях са значителни, поради което нямам критични бележки, които да 

променят тяхната значимост.  

 Ще си позволя да препоръчам за в бъдеще авторът да използва в богатата си 

преподавателска практика управлението на рисковете за логистичното осигуряване 

в конфликтна среда . 

  6 Заключение 

Считам, че представените научни трудове са самостоятелно дело на 

кандидата и успешно защитават изявените от него претенции за научни и научно 

приложни приноси. 

 

7 Оценка на кандидата 
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Характерът и съдържанието на представените от кандидата в конкурса научни 

публикации и приложената документация напълно отговарят на изискванията на 

Закона за развитие на академичния състав, Правилника за неговото приложение и 

нормативната уредба на ВА „Г. С. Раковски” за научна продукция с приноси и 

приложимост в учебния и изследователски процес за заемане на академичната 

длъжност „професор”. 

Убедено подкрепям кандидатурата на полковник доцент д-р Мирослав 

Стефанов Димитров, участник в конкурса за заемане на академична длъжност 

„професор” в катедра „Логистика” на факултет „Командно-щабен” във Военна 

академия „Георги Стойков Раковски“, в област на висшето образование 9. 

„Сигурност и отбрана”; професионално направление 9.2. „Военно дело”, научна 

специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ и предлагам на 

уважаемите членове на научното жури, да вземем решение той да бъде избран и да 

заеме академичната длъжност „професор”. 

 

__.01.2021 г.    Изготвил становището: 

София проф. д.н. Георги Торнев 
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