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РЕЗЮМЕТА  
НА НАУЧНИ ТРУДОВЕ И ПУБЛИКАЦИИ 

 
на полковник доцент доктор Мирослав Стефанов Димитров 

 
  
представени за рецензиране и участие в конкурс, за заемане на 

академична длъжност „Професор“, за военнослужещ в катедра „Логистика“ 
на факултет “Командно-щабен“ във Военна академия „Г. С. Раковски“, в 
област на висшето образование „Сигурност и отбрана“, професионално 
направление „Военно дело”, 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. Представените научни публикации разглеждат различни аспекти на 
логистичното осигуряване на сили участващи в национални и съюзни 
операции, както и изследване проблемите на поддръжката на въоръжението, 
техниката и снабдяването с бойни припаси. Трудовете са класифицирани в 
групи, в зависимост от научният им характер и в съответствие с изискванията 
на Закона за развитие на академичния състав в Република България. 

 
(Номерацията е съгласно приложения „Списък на научната 

продукция“) 
 

1. МОНОГРАФИИ 
 

В 3.1.  “Аспекти на развитието на военната логистика в процеса на 
планиране и изграждане на системата за колективна отбрана на НАТО”, 
Военна академия „Г. С. Раковски“, ISBN 978-619-7478-24-2, 222 стр, 
съавторство с подполковник д-р Владимир Иринков, от които авторски 
111 страници - разделителен протокол № 1 / 24.04.2019 г.  

Резюме: В монографията е изследвано как 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 
необходимите логистични способности от силите на Алианса. Отразени 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. 

В монографичния труд са разкрити закономерностите между 
трансформацията на Организацията на Северно-Атлантическия договор, 
влиянието на променената среда за сигурност и изпълнението на решенията 
от срещите на върха във Варшева през 2016, Брюксел през 2018 и 
адаптацията на системата за логистика. Резултатите от извършените 
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практически, нормативни и теоретични изследвания са структурирани в шест 
основни глави на монографичния труд. 

Въведен е системният анализ в теорията на многонационалната 
логистика, като на базата на изследване развитието на концепциите и 
доктрините на НАТО в областта на логистиката в периода след блоковото 
противопоставяне, 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, 
като са отразени военно-политическото, стратегическото, оперативното и 
тактическото нива на управление. 

На базата на системния подход, са анализирани логистичните 
способности на Алианса при съществуващата към момента структура. 
Разграничени са отговорностите при планирането и реализирането на 
логистиката в операциите. 

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. Разкрити са особеностите при планирането на логистиката в 
етапите на отбранителното планиране, като се детайлизирани действията на 
нациите и НАТО за преодоляване на дефицитите от логистични способности, 
процеса на планиране на ресурсите за достигане на необходимите 
способности чрез национални, многонационални съвместни и общи 
източници за финансиране. Детайлизирани са действията на силите и 
средствата за логистично осигуряване в процеса на управление на кризи в 
НАТО на стратегическо и оперативно ниво. 

Теоретично е обоснована необходимостта от прилагането на 
инициативата на НАТО „Интелигентна отбрана”, като е предложен подход за 
нейното прилагане в областта на военната логистика, което спомага за 
постигането на по-голямо равнище на сигурност в условията на намаляващ 
ресурсен потенциал в областта на логистиката и прилагането на нова 
коалиционна култура и единство между страните членки на НАТО. 

Формулирани са основните насоки за развитие на военната логистика в 
НАТО, като са разкрити възможностите за: интегрирана логистична 
поддръжка; предоставяне на най-ефективната логистична подкрепа на силите 
на Алианса в пълния диапазон от настоящи и бъдещи мисии; приложението 
на новите технологии и системи за подобряване на логистиката в операциите, 
както и прилагането на Фокусираната логистика. 

В монографията са систематизирани знания за развитието на военната 
логистика в процеса на планиране и изграждане на системата за колективна 
отбрана на НАТО. Като резултат е доразвита и обогатена теорията за 
изграждане и организиране на системата за логистичното осигуряване в 
съюзнически операции. 
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Г. Публикувана монография, която не е представена като основен 
хабилитационен труд: 

 
4.1. “Поддръжка на въоръжението, техниката и снабдяване с бойни 

припаси при операции в специфична среда”, Военна академия „Г. С. 
Раковски“, 2020 г., Рег. №  RB217308-083-06/СИ-29-287/26.11.2020 г. 264 
стр., в съавторство с полковник доцент доктор Любен Димитров, от 
които авторски 144 страници - разделителен протокол № 2/ 26.10.2020 г. 

Резюме: В монографията са доразвити теоретическите постановки, 
свързани с поддръжката на въоръжението и техниката, както и снабдяването 
с бойни припси на формированията от Сухопътни войски при операции в 
специфична среда, като са разкрити основните проблеми и са дадени 
предложения за тяхното решаване, относно организацията на поддръжката на 
въоръжението и техниката и снабдяването с бойни припаси при операциите и 
воденето на бойни действия в специфична среда. Тази монография се явява 
продължение и е в  релация с публикуваната от авторите разработка 
„Поддръжка на въоръжението, техниката и снабдяване с бойни припаси в 
операциите“. 

Резултатите от извършените практически, нормативни и теоретични 
изследвания са структурирани в седем основни глави на монографичния 
труд.  

Обект на изследване в монографията е 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, а предмет на изследване са структурата и 
функционирането им в тези операции. 

Целта на монографията е да се анализират 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, и да се формулират 
предложения за тяхното усъвършенстване и по-ефективно функциониране на 
логистичната система. 

В монографичния труд са систематизирани 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), при операции и бойни действия в специфична среда, водени в 
планинско - гориста местност, населени места, обкръжение, противниково 
разположение, условия на ограничена видимост и нощем, в зимни условия, 
както и експедиционните операции, в които вземат участие контингенти от 
българската армия. Разкрити са особеностите на воденето на бойни действия 
в специфична среда и факторите, които оказват най-голямо въздействие 
върху върху организацията на подръжката и снабдяването с въоръжение, 
техника и бойни припаси. 
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Въведен е процесния подход при описване на динамиката на 
функциониране на логистичната система при бойни действия в специфична 
среда, както и на подсистемите за ремонт на въоръжеието и техниката и 
подсистемата за снабдяване с бойни припаси. Тази динамика е представена 
като съвкупност от процеси. Чрез прилагане на процесния подход в 
планирането и управлението на логистичното осигуряване се детайлизират 
действията на логистичните органи в специфична среда и се конкретизират 
търсените резултати от процесите. 

Обосновани са обективни критерии за оценка на поддръжката на 
въоръжението, техниката и снабдяването с бойни припаси и са предложени 
варианти за подобряване на организацията на логистичните дейности, 
мобилността, автономноста и усъвършенстване управлението на 
логистичното осигуряване в специфична среда. 

На базата на извършените анализи и изследвания, са обосновани 
подходи за усъвършенстване на логистичното осигуряване, разработени са и 
приложими варианти и модели за планиране и управление на поддръжката на 
въоръжението и техниката, както и за снабдяването с бойни припаси при 
операции или бойни действия в специфична среда. Същите се прилагат и са 
апробирани в учебния процес със слушателите по специалността 
„Организация и управление на военни формировния на оперативно ниво - 
специализация Логистика“ във Военна академия „Г. С. Раковски“.  

Развитите в монографията постановки могат да се използват за 
оптимизизране на  логистичната система в структурно и функционално 
отношение.  
 

Г. 6. Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани 
и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация. 

 
6.1.Development and Improvement of Logistics in the Bulgarian Armed 

Forces: New Trends and Perspectives THE 25th INTERNATIONAL 
CONFERENCE KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION Volume 25: 
Issue 1,2019, Sibiu, ISSN: 2451-3113, p 53-58. 

Резюме: В доклада са представени възможностите за развитие и 
усъвършенстване на логиститиката в Българската армия, в контекста на 
трансформацията в НАТО. Базирайки се на извършената комплексна 
стратегическа оценка на международната среда за сигурност, в контекста на 
Плана за готовност за действие, приет на срещата на върха на НАТО във 
Варшава, на приетите ангажименти за развитието на пакети способности и 
ангажименти на Страните от Алианса в областта на логистиката, както и на 
възможностите за многонационално логистично осигуряване са определени 
насоките за развитие на военната логистика в България. В доклада са 
формулирани 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 
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дейности, както и възможностите за прилагане на интегрирана логистична 
поддръжка.  

Резултатите от изследванията и анализите в доклада допълват и 
доразвиват теорията за многонационалната логистична поддръжка в 
операциите и имат практико-приложен принос, чрез предложените 
направления за усъвършенстване на логиститиката в Българската армия. 
 

Г.7. Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с 
научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни 
томове. 

 
7.1. Възможности на Агенцията на НАТО за поддръжка и 

снабдяване (НАМСА) за осигуряване на силите на Алианса , Сборник 
доклади от НК “Мениджмънта в динамичната среда за сигурност”, 
Велико Търново, 2011, ISBN 978-954-753-089-8, стр. 174-181. 

Резюме: В доклада са анализирани протичащите процеси в НАТО в 
периода 2000-2011 година свързани с намаляване на военните бюджети и 
големината на въоръжените сили, а заедно с това увеличаване на задачите и 
на логистичните потребности на силите от Алианса. Един от новите подходи 
за разрешаване на тези въпроси е възможността за използването на 
Агенцията на НАТО за поддръжка и снабдяване (NAMSA) за осигуряване на 
силите на Алианса. В доклада са анализирани възможностите на NAMSA в 
областа на логистиката, разкрити са поуки от практиката от дейността на 
NAMSA  при операции и учения, както  и постигнатите резултати за 
усъвършенстване на логистичната подръжка на национални и 
многонационални формирования. Формулирани са предложения за 
оптимизиране на доставките на стоки и услуги за формирования от 
Българската армия участващи в мисии и учения на НАТО чрез NAMSA. 

Докладът има практико-приложен характер, свързан с възможностите 
за подобряване 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 формирования от БА в операции и учения. 

7.2. Състояние и възможности за развитие на стратегическия 
транспорт в операции под егидата на НАТО, Сборник доклади от НК 
“Мениджмънта в динамичната среда за сигурност”, Велико Търново 
2011, ISBN 978-954-753-089-8, стр. 182-191. 

Резюме: В доклада е разкрита необходимостта от допълнителни 
способности от стратегически транспорт, за да могат да бъдат изпълнени 
мисиите на Алианса, които обхващат все по-отдалечени райони. На базата на 
анализ на състоянието и потребностите от стратегически транспорт 
необходим на страните от НАТО за изпълнение на поставените задачи, са 
посочени възможностите за минимизиране на недостига от въздушен и 
морски трнспорт чрез многонационални споразумения и инициативи. 
Формулирани са предложения за увеличаване на националното участие в 
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програмите и инициативите на НАТО с цел увеличаване на способностите за 
прехвърляне на формирования от БА на големи разстояния.  

Докладът обогатява и допълва теоретичните постановки в областта на 
многонационалната логистика, свързани с възможностите за подобряване на 
способностите на страните от Алианса за стратегически транспорт. 

7.3. Аспекти на управлението на логистичното осигуряване в 
многонационални операции под егидата на НАТО Сборник доклади от 
НК “Мениджмънта в динамичната среда за сигурност”, Велико Търново 
2011, ISBN 978-954-753-089-8, стр. 192-201. 

Резюме: В доклада са анализирани структурите и отговорностите на 
органите за управление на логистичното осигуряване на Многонационални 
съвместни оперативни сили на оперативно и тактическо ниво в операции на 
НАТО. Разкрита е координацията в управлението на логистичните процеси и 
дейности на различните нива на управление и възможностите на системата 
на НАТО “LOGFAS” за подобряване на управлението. 

Докладът обогатява и допълва теоретичните постановки в областта на 
многонационалната логистика, свързани с управлението на логистичното 
осигуряване на Многонационални съвместни оперативни сили. 

7.4. Традиции и тенденции в развитието на обучението на 
логистични кадри във Военна академия ВА “Г.С.Раковски”, Годишник 
на факултет КЩ-1/2012, София, 2013, ISSN 1312-2991, стр. 142-150. 

Резюме: Анализирани са основни периоди от обучението на офицерите 
логистици във Военна академия, като е акцентирано на периода след 2000 
година. Изследвана е транформацията в обучението на слушателите от 
специалност „Организация и управление на логистичното осигуряване в 
оперативните и тактическите формирования“. Изведени са някои 
възможности за подобряване на съвместното обучение и обучението по 
специалността, въвеждането на нови специализирани курсове, обучението на 
студенти по специалността „Логистика на сигурността и отбраната“. 
Очертани са възможностите за подобряяане на професионалната реализация 
на обучаемите в областта на логистиката. 

7.5. Ванко Ганев, Мирослав Димитров,, Подготовка на специалисти 
по въоръжение и бойни припаси в съвременни условия, Сборник 
доклади от военнонаучна сесия на факултет Артилерия, ПВО и КИС, 
Шумен 2011,Сборник научни трудове част1-Шумен 2012, ISSN 1313-7433, 
стр. 285-292. 

Резюме: Докладът представя резултатите от изследване на 
историческите корени, традициите и развитието на обучението на 
специалисти по въоръжението и бойните припаси, като е акцентирано на 
обучението на офицерите във Военна академия и на курсантите в НВУ 
„Васил Левски. Анализирани са моделите за обучение, учебните планове и 
програми и са направени предложения за подобряването им на базата на 
изискванията на потребителите и са предложени насоки за усъвършенстване 
на модела на обучение. 
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7.6. Предизвикателства пред развитието на военната логистика, 
Сборник научни трудове от доклади на военнонаучна конференция  
“Предизвикателствата пред Въоръжените сили в контекста на 
Националната отбранителна стратегия” на факултет Артилерия, ПВО и 
КИС, Шумен  2014, ISВN 978-954-9681-60-4, стр. 39-47. 

Резюме: В доклада са разкрити предизвикателствата пред системата на 
военната логистика, основните изисквания към организацията на 
логистичното осигуряване, с акцент на операции под егидата на НАТО. 
Специално внимание е отделено на развитието на способности за планиране, 
оценка и мониторинг на логистичните процеси и дейности, изграждането на 
функционални връзки и изисквания за функционирането на военната 
логистика. 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. 

7.7. Мирослав Димитров, Любен Димитров, Севдалин Спасов, 
Перспективи и възможности за използване на логистични 
информационни системи за повишаване на логистичните способности в 
бойни условия, ВА “Г.С.Раковски”, Годишник на факултет КЩ-1/2014, 
ISSN 1312-2991, стр 168-178. 

Резюме: В доклада са разгледани съвременните информацонни 
системи, които могат да се използват в логистиката. Анализирани са 
перспективни автоматизирани информационни системи и са посочени 
възможностите за тяхното използване в бойни условия. 

Докладът има практико-приложен характер, свързан с възможностите 
за подобряване планирането и контрола на изпълнението на логистичния 
план на операцията, чрез използването на автоматизирани информационни 
системи. 

7.8. Влияние  на инициативата на НАТО „Интелегентна отбрана” 
върху развитието на военната логистика, Логистиката възможност и и 
предизвикателства, Издателски комплекс УНСС, 2015, ISBN 978-954-644-
721-0, стр. 43-53. 

Резюме: В доклада са представени ключовите компоненти на 
инициативата на НАТО „Интелегентна отбрана”, отражението и върху 
развитието на военната логистика и осигуряването на силите на Алианса. 
Разкрити са основните способи за обединяване на усилията в областта на 
логистиката и са анализирани добри практики за намаляване на разходите, по 
съществените от които са свързани с: реализирането на многонационална 
логистична поддръжка на силите на Алианса; партньорството между 
страните за придобиване на ново въоръжение и техника; използване 
възможностите на стоковата борса на НАТО; използване на програмите и 
инициативите на НАТО за партньорство и възможностите за използване на 
посреднически услуги. Отразено е българското участие в тези инициативи и 
са представени възможности за по добро съчетаване на националната 
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логистична поддръжка с използване възможностите на многонационалната 
логистика за постигане на принципа „по-голяма сигурност с по-малко 
средства”. 

Резултатите от изследванията и анализите в доклада допълват и 
доразвиват теорията в областта на многонационалната логистика, свързани с 
възможностите за подобряване на логистичните системи и способности на 
страните от НАТО. 

7.9. Викенти Спасов, Мирослав Димитров, Теодора Иванова, Иван 
Димитров, Възможности за прилагане на съвременни информационно-
управляващи технологии в складове за съхранение на отбранителна 
продукция, Списание „Машиностроене и електротехника”, брой 1/2016, 
ISSN 0025-455X, стр 24-29. 

Резюме: Статията е посветена на разкриване на възможностите за 
прилагане на съвременни информационно-управляващи технологии в 
складовете за съхранение на отбранителна продукция. Представени са 
съвременните информационни технологии използвани в логистиката на 
складовата дейност, като са разгледани баркод технологията, 
радиочестотната индетификация и облак технологията, както и технологиите, 
използвани за техническа охрана на складовете за съхранение на 
отбранителни продукти. 

Статията има практико-приложен характер, свързан с възможностите за 
подобряване на логистичните дейности в складовете за съхранение на 
отбранителни продукти, чрез използването на съвременни информационно-
управляващи технологии. 

7.10. Иван Сотиров, Мирослав Димитров, Боян Петков, Приемане и 
съхранение на въоръжение и боеприпаси на съюзнически сили във 
формированията от бригада”Логистика”, Военен журнал 1-4/2017, ISSN 
0861-7392, стр. 247-259 

Резюме: Изследването в статията е съсредоточено върху извършване 
на анализ на основните видове въоръжение и бойна техника в Сухопътните 
войски на съюзните ни армии. По предназначение, основни тактико-
технически характеристики и определящи конструктивно-експлоатационни 
решения те не се различават в несъвместима степен като обекти на 
съхраняване от приетите на въоръжение оръжейни системи и бойни припаси 
за тях в Българската армия. На тази основа са оценени възможностите ни за 
приемане, съхраняване и последващо използване при необходимост на 
въоръжение и техника на съюзните армии. 

Резултатите от анализа в статията имат практико-приложен принос, 
свързан с приложението на поддръжката от страната домакин относно 
приемането и съхранението на въоръжение и боеприпаси на съюзнически 
сили. 

7.11. Емил Ефтимов, Мирослав Димитров, Аспекти на 
осигуряването на адекватна поддръжка от Република България като 
страна домакин в операции и учения на НАТО и ЕС, ВА 
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“Г.С.Раковски”, Годишник на факултет КЩ-2018, ISSN 1312-2991, стр. 
25 до 34. 

Резюме: В доклада са разгледани изискванията, които определя 
променената среда за сигурност пред Република България като страна 
домакин и свързаните с това дейности за синхронизиране на законодателната 
система, ведомствените и национални планове за действие, както в мирно 
време, така и по време на конфликти и кризи. Разкрити са аспектите на 
поддръжката от страната домакин (ПСД), анализирани са многонационални 
съвместни операции и учения и на тази база са изведени изводи и поуки. На 
базата на анализа на резултатите от проведените през 2017 г. на територията 
на Република България три учения с международно участие, (Trident Jaguar 
17, Noble Jump 17 и Saber Guardian 17) са формулирани насоки за 
подобряване на целия комплекс от мероприятия по оказваната гражданска и 
военна помощ от Република България като страна домакин и са предложени 
основни направления за  усъвършенстването и. 

Резултатите от изследванията и анализите в доклада допълват и 
доразвиват теорията на многонационалната логистика във функционалната 
област поддръжка от страната домакин. 

7.12. Мирослав Димитров, Димитър Кирилов,  Развитие на органите 
за управление на интегрираната логистика в НАТО, Годишна 
университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски“, 2019 г., 
том 6 Научно направление „Сигурност и отбрана“, ISSN 1314-1937, стр. 
109 до 115. 

Резюме: В доклада е анализирана адаптацията на органите за 
управление на интегрираната логистика в НАТО съгласно промените в 
спектъра на операциите и организационния модел на провеждането им. 
Разкрити са промените в организацията на стратегическото и оперативно 
нива на управление, новите структури, отговорности и взаимовръзки. На 
базата на изследването е изведена същността и вида на системата за 
управление на логистиката в НАТО и координацията с националните власти. 

Резултатите от изследванията и анализите в доклада допълват и 
доразвиват теорията в областта на многонационалната логистика, свързани с 
организацията на управлението на интегрираната логистика в НАТО. 

7.13. Емил Ефтимов, Мирослав Димитров, Аспекти в развитието на 
мрежата от логистични хъбове в Европа и на логистичната поддръжка в 
операциите, Годишна университетска научна конференция на НВУ 
„Васил Левски“, 2019 г., том 6 Научно направление „Сигурност и 
отбрана“ ISSN 2367-7481, стр. 986 до 992.  

Резюме: В доклада са представени ключовите компоненти на 
инициативата на Европейския съюз «Мрежа от логистични хъбове и 
поддръжка на операциите». Разкрито е отражението на инициативата в полза 
на воената логистика, в интерес на националната и коалиционната отбрана, 
чрез придобиването на нови възможности, спомагащи за по-бързото 
препозициониране на материални ресурси, техника и военни формирования 
при неодходимост. Формулирани са изводи и предложения относно 
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възможността Република България да се присъедини към проекта, 
анализирана е връзката с други проекти на НАТО, като и възможности за 
съвместно финансиране и използване на придобитите способности и 
инфраструктура в интерес на НАТО и ЕС. 

Докладът има практико-приложен характер, свързан с възможностите 
за подобряване на логистиката, чрез използване на многонационални 
логистични подходи за постигане на по-голяма бързина на преминаването на 
границите, мобилност и икономия на финанси и ресурси и разрешаване на 
възникнали логистични потребности на формирования от БА в операции на 
НАТО и ЕС. 

7.14. Мирослав Димитров, Владимир Иринков, „Aspects of training of 
logistics personnel at the regional logistics center in Rakovski National 
Defense College“ - OBRONNOŚĆ ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU 
ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA, nr 3(27)2018,  ISSN 2299-2316, 
Warszawa 2018,   p. 28÷34, , съавторство с д-р Владимир Иринков 

Резюме: В доклада са представени различни аспекти на подготовката 
на логистични кадри за нуждите на сектора за сигурност в регионалния 
логистичен център на Военна академия „Г. С. Раковски“. Извършена е 
ретроспекция на събитията свързани със създаването на центъра. 
Анализирани са потребностите от обучение на логистични кадри и са 
обобщени способностите на специалистите преподаващи в центъра.  

Докладът има практико-приложен характер, чрез извършената 
категоризация на необходимата подготовка на логистичните кадри в сектора 
за сигурност и представяне на способностите за обучение във Военна 
академия „Г. С. Раковски“. 

7.15. Мирослав Димитров, Владимир Иринков, „State and trends in 
the development of the logistic system of the Bulgarian Armed Forces“ - 
OBRONNOŚĆ ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I 
DOWODZENIA, nr 3 (27) 2018, ISSN 2299-2316, Warszawa 2018, p. 35÷43, 
съавторство с д-р Владимир Иринков 

Резюме: Целта на доклада е да представи системата за логистично 
осигуряване на Въоръжените сили на Република България. Системата е 
изследвана от гледна точка на формиращите я подсистеми: за управление и 
за изпълнение на задачите, както и от гледна точка на подсистемите на 
различните командни нива. 

В доклада е проследена еволюцията на системата за логистично 
осигуряване на БА и са изследвани способностите на нейните подсистеми. 

Като резултат от извършения теоретичен анализ и съпоствяне на 
необходимите способности са изведени и предложени насоки, в които е 
необходимо да се усъвършенства системата за логистично осигуряване. 

Резултатите от този доклад обогатяват и допълват теорията и биха 
могли да се използват при разработване и преглед на концептуални и 
доктринални публикации, свързани с логистичното осигуряване. 
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7.16. Теоретични аспекти на снабдяването с бойни припаси, 
Международна научна конференция Defense Technologies, Шумен, 2019, 
ISSN 2367-7902,  стр.290-296. 

 Резюме: В доклада са разгледани са особеностите на бойните припаси 
като обект на снабдяване, в контекста на логистичната теория за управление 
на запасите. На базата на системния анализ е разкрита подсистемата за 
снабдяване на военните формирования с бойни припаси в операциите, 
дефинирани са ключовите и поддържащи функции при снабдяването 
(дистрибуцията) на бойните припаси. В доклада са изследвани материалните 
потоци, протичащи при реализирането на логистичните функции - 
складиране, обработване на товарите и транспортиране. Предложени са 
критерии за оценка на ефективността на подсистемата за снабдяване с бойни 
припаси. 

Като резултат са формулирани нови теоретични постановки и е 
доразвита теорията относно функционирането на системата с бойни припаси 
в операциите. 

 
10. Публикувана глава от колективен труд. 
 
10.1. „Военна логистика“, (част първа, глава втора „Снабдяване с 

материални средства в операциите”, София, Военна академия "Г. 
С.Раковски", 2017, ISBN  978-954-9348-95-922, с. 41-63 

Резюме: Глава втора „Снабдяване с материални средства в 
операциите” е част от колективен труд озаглавен „Военна логистика“. 

В тази глава на базата на анализа на съвременните логистични теории е 
дефинирано мястото на снабдяването като базисна логистична функция и са 
трансферирани знания за логистиката на дистрибуцията (разпределението), и 
управлението на запасите. 

Систематизирани са знания за организацията на снабдяването във 
Въоръжените сили и снабдяването с материални ресурси при операции. 

Като резултат са формулирани нови теоретични постановки, като 
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. 

10.2. „Военна логистика“, (част втора, глава 1, „Развитие на 
концепциите и доктрините на НАТО за логистично осигуряване”, 
София, Военна академия "Г. С.Раковски", 2017, ISBN 978-954-9348-94-1, 
с. 9-31. 

 Резюме: Глава първа „Развитие на концепциите и доктрините на НАТО 
за логистично осигуряване” е част от колективен труд озаглавен „Военна 
логистика“. 
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В тази глава са анализирани базовите регламентиращи документи на 
НАТО в областта на логистиката. Разкрити са основните логистични 
концепции и доктрини, в които са дефинирани основните принципи и 
изисквания за организация на логистиката в НАТО, очертани са ролята и 
задачите на логистиката в национален и коалиционен формат и 
трансформацията на органите за логистично командване и управление и 
основните отговорности по планирането, управлението и координирането на 
групата за съвместна логистична поддръжка. 

Представени са логистичните концепции на видовете въоръжени сили и 
подходите за изпълнението на многонационалната логистична поддръжка в 
операциите. 

Като резултат е обогатена теорията свързана с логистичното 
осигуряване на формированията в многонационална среда в операции 
ръководени от НАТО. 

10.3. „Военна логистика“, (част втора, глава 6, Особености в 
организацията на логистичното осигуряване в операции на ООН и ЕС, 
София, Военна академия "Г. С.Раковски", 2017, ISBN 978-954-9348-94-1, 
с. 83-111. 

Резюме: Глава шеста „Особености в организацията на логистичното 
осигуряване в операции на ООН и ЕС” е част от колективен труд озаглавен 
„Военна логистика“. 

На базата на системния анализ са разкрити подсистемите за управление 
и изпълнителната подсистема на логистиката в ООН. Разкрита е 
методологията на организацията на логистичното осигуряване, 
отговорностите на държавата изпращаща сили и ООН и спецификата на 
планирането и организацията на логистиката по време на операцията. 

На базата на извършените анализи са разкрити развитието на 
Европейската политика за сигурност и отбрана и процеса за изграждане на 
Силите за сигурност и отбрана на ЕС, и влиянието им върху военната 
логистика. Дефинирани са основните логистични изисквания и съображения 
за логистичното осигуряване на батальонните бойни групи и са анализирани 
поуките от практиката от операции под егидата на ЕС. На тази база са 
формулирани насоки за усъвършенстване на логистичното осигуряване на 
формирования от БА определени да участват в операции под егидата на ЕС.  

Като резултат е обогатена теорията свързана с логистичното 
осигуряване на формированията в многонационална среда в операции 
ръководени от ООН и ЕС. 

10.4. Развитие на войските за материално техническо и тилово 
осигуряване, Том трети , История на Сухопътните войски на България 
(1945-1990)", глава III,т.12.", София, 2019 ISBN 978-954-302-068-3, с.129-
137, в съавторство с доц. д-р Румен Пенчев и  д-р Живко Михайлов 

Резюме: Глава III, т. 12." Развитие на войските за материално 
техническо и тилово осигуряване,,” е част от колективен труд озаглавен 
„История на Сухопътните войски на България (1945-1990)“ – том трети. 
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В главата е извършен исторически анализ на развитието на 
логистичните органи на Сухопътните войски през годините на блоковото 
противопоставяне. Дефинирани са основните периоди от развитието на 
войските за материално-техническо и тилово осигуряване, очертани са 
тенденциите в развитието на управляващите и изпълнителните органи от 
системата за материално-техническо и тилово осигуряване на Сухопътните 
войски. В раздела е извършен анализ как внедряването на нови оръжейни 
системи, техника и технологии е оказвало влияние върху подготовката на 
личния състав, създаването на нова инфраструктура и промяна на 
нормативната база. 

 
Е.20. Публикуван университетски учебник. 

20.1. Организация на поддръжката на въоръжението и бойните 
припаси, София, Военна академия "Г.С.Раковски", 2010, Рег. №  II 
У4999/2010,   179 стр. 

Резюме: Учебникът „Организация на поддръжката на въоръжението и 
бойните припаси“ е разработен в съответствие с тематиката, изучавана от 
слушателите от специалност “Организация и управление на логистичното 
осигуряване в оперативните и тактическите формирования”  в модули 
“Планиране на снабдяването с материални средства в мирно време” и 
“Поддръжка на техниката, въоръжението и бойните припаси”.  

Той е разработен в десет глави, в които са разкрити основните 
логистични дейности и процеси при организацията и управлението на 
поддръжката на въоръжението и бойните припаси в Българската армия. 
Систематизирани са 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. 

Разкрити са възможностите за прилагане на информационната 
система “Логистика” относно поддръжката на въоръжението и бойните 
припаси и са формулирани Приложения-сценарии за тяхното 
подобряване. 

Представеният труд има теоретико-практически характер, като чрез него 
се обогатява теорията свързана с логистичните способности на Българската 
армия. Учебникът може да се използва в процеса на  обучение на 
логистичните кадри, също така при изпълнението на функционалните 
задължения в тяхната ежедневна дейност във формированията, както и при 
участието им в операции и учения. 
 
 
гр. София                   полковник доцент доктор            Мирослав Димитров 
30.11.2020 г. 
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