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Програмата по специалността “Логистика на сигурността и отбраната” позволява придобиване на образователно 
квалификационна степен “магистър” в професионално направление “Национална сигурност” на образователна област 
“Сигурност и отбрана”. 

Обучението се провежда с цел предоставяне на допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна 
подготовка на специалисти, притежаващи висше образование и образователно-квалификационна степен ”бакалавър” 
или “магистър” по специалности извън областта на висше образование “Сигурност и отбрана”. 

Придобилите образователно квалификационна степен “магистър” по специалността “Логистика на сигурността 
и отбраната” могат да се развиват в научната област “Сигурност и отбрана” в професионално направление 
“Национална сигурност”. 

Програмата за обучение е изградена около концепцията за разбиране на сигурността и причинно-следствената 
връзка между нея, системата от органи и организации за национална сигурност, отбраната на страната, военната 
стратегия, въоръжените сили и ресурсите за отбрана в това число и изградената система за логистично осигуряване. 
Подреждането на знанията започва с анализ на стратегическата среда и действащите в нея външни и вътрешни 
фактори и условия, при които се реализира политиката за национална сигурност и отбрана. На основата на този 
анализ, се пристъпва към разкриване на спецификата и особеностите на структурата, елементите и функционирането 
на системата за национална сигурност и отбрана.Впоследствие  се разкриват концептуалните основи на логистиката, 
която със своята политика, принципи и инструменти е фундамента на структурирането и съществуването на 
логистиката на сигурността и отбраната на страната. Систематизацията на знания се конкретизира и утвърждава с 
разглеждането на конкретни функционални области на логистиката. Това дава възможност да се премине към 
запознаване с надстройката на така формулираната база на обучение по специалността. В различни дисциплини се 
акцентира на предоставяне на знания по такива важни за съвременното общество области като интегрирането в 
областта на международната логистика, логистичния мениджмънт, информационните системи и технологии, 
маркетинг и други, с които се разширява сферата от концептуални възгледи и схващания за приложение на 
логистиката в националната сигурност и отбрана. В края на обучението с участие в научна конференция и 
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опознавателно пътуване се дава възможност на обучаемите на практика по детайлно да анализират и оценят 
диалектическите връзки в системата за национална сигурност и отбрана от една страна и  логистиката на същите от 
друга страна. В обучението се разкрива и технологичното състояние, както и перспективите за развитие на системите 
за планиране, ръководство, командване и управление в сферата на логистиката на националната сигурност и отбрана.  

По този начин слушателите, завършили курса на обучение: 

А) Ще познават (придобити нови знания): 

1. В областта на логистичните концепции за осигуряване на сигурността и отбраната на страната: 
           -  за създаването и развитието на логистичната система на сигурността и отбраната, състоянието и 
характеристиките на съществуващата логистична система; 
        - основните логистични функции, структурата и съдържанието им при функциониране в областта на сигурността 
и отбраната; 
        - същността, политическите и икономическите аспекти на гражданско – военното сътрудничество в различните 
области на логистиката на сигурността и отбраната; 

- еволюцията на логистичната система в областта на сигурността и отбраната; 
- въпросите, свързани със същността, структурата, управлението и информационното осигуряване на логистиката 

на сигурността и отбраната; 
- същността, принципите и организацията на логистиката на НАТО, гражданско-военното сътрудничество и 

тенденциите в тяхното развитие. 
 

2. В областта на дистрибуционната политика: 
- съдържанието и организацията на дейностите по реализиране на дистибуционната политика; 
- видовете дистрибуционни системи и направленията за усъвършенстването им; 
- задачите и функциите на логистиката на поръчките и закупуването, механизма на функционирането им, 

планирането на закупуването и оптимизиране на размера на доставките; 
- нормирането и състоянието на запасите, правните основи на поръчките и закупуването; 
- основните логистични системи за доставяне на материални ресурси, необходимостта, целите и задачите на 

посредническата дейност при закупуването; 
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- същността на транспорта и придвижването на материални средства, като дистрибуционна дейност, видовете 
транспорт и тенденциите за развитието им; 

- същност на транспортно-технологичните системи в транспортната логистика; 
- застраховането при транспортиране и придвижване, митническите процедури при извършване на 

международните превози; 
- класификацията, същността и видовете структури на логистично управление на складовата дейност. 
 

3. В областта на функционалните области на логистиката: 
- съдържанието на основните логистични функции- производствена логистика, логистика на сервизното 

обслужване, ценообразуване и управление на финансите и здравен мениджмънт; 
- организацията и управлението на логистичните функции; 
- същност и изисквания към движението на материалните потоци в сферата на производството на стоки и услуги 

с възможна двойна употреба; 
- същност на традиционната и логистична концепция за организация и управление на производството на 

отбранителни продукти и изделия; 
- динамика на ценовите позиции при ценообразуването, механизма на образуване на цените в условията на 

конкуренция и методите за ценообразуване; 
- управление на финансите в логистичната система; 
- връзките и взаимоотношенията в областта на мениджмънта на отбраната и въоръжените сили и политиката в 

областта на функционалните области на логистиката на сигурността и отбраната. 
 

4. В областта на логистичния мениджмънт и използването на информационните технологии и системи в 
сферата на сигурността и отбраната: 

- теорията на управление на инвестициите, иновационната политика, механизми и лостове за нейното 
приложение; 

- теорията на управлението на базата на системния анализ и моделирането на логистичните процеси; 
- управлението и  политиката по маркетинг в областта на логистиката;  
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-  съвременните информационни технологии, системи и програмни продукти използвани в процеса на 
планирането и управлението в сферата на логистиката на сигурността и отбраната. 

 
5. В областта на управлението на инвестициите, иновациите, маркетинга и лидерството 

- теорията на управление на инвестициите, иновационната политика, механизми и лостове за нейното 
приложение; 

- теорията по проучването на пазарите на стратегическо и оперативно ниво, политиката по маркетинг в областта 
на логистиката  

- психологията на колектива и личността, съвременните теории за откриване, насърчаване и развитие на 
лидерските умения и навици 

 
6. В областта на политика за национална и международна сигурност: 

- същността, съдържанието и особеностите на извършващите се в света глобални промени, новите политически 
реалности и мястото на Република България в тях; 

- източниците на конфликти в съвременния свят, глобални предизвикателства към сигурността, субектите на 
конфликти и тенденциите на тяхната еволюция; 

- концепциите и моделите на международната политика, системите за сигурност и стратегиите за национална 
сигурност; 

- същността, съдържанието и формите на явленията и процесите на политиката за национална сигурност и 
акумулирания в тази област исторически опит; 

- международната практика в областта на политиката за сигурност и отбрана и действащите в тази област 
критични фактори; 

- съдържанието и еволюцията на възгледите за националните и международни политически системи и мястото на 
отбраната и въоръжените сили в тях; 



Квалификационна характеристика 

 7 

- произхода, еволюцията, състоянието и перспективите на развитие на международните организации за 
сигурност, принципите на функционирането им, както и основните резултати от дейността им по въпроси, свързани с 
национални интереси на България. 

-предизвикателствата на ХХI век и отговорът на европейските държави и институции по проблемните области и 
въпроси на европейската сигурност;  

-концептуалните основи на изграждането на Обща политика в областта на сигурността и отбраната на 
Европейския съюз и европейската идентичност в областта на отбраната;  

-проблемите на сигурността в Югоизточна Европа (рискови фактори, проблемни области и отношения); 
-възможностите за сътрудничество и интеграция в Югоизточна Европа, МУДС, ДОВСЕ и други инициативи за 

сигурност и стабилност, за политическо и икономическо сътрудничество, за възстановяване и развитие на 
Средиземноморието и Зоната на Черно море. 

 
7. В областта на военните аспекти на националната сигурност:  
- характера на съвременното военно изкуство като инструмент на политиката за национална сигурност и на тази 

основа, да ориентира обучаемите относно изискванията, които военното изкуство предявява към военния потенциал 
на страната, външната политика и особено към съюзническите ангажименти, планирането и развитието на 
Въоръжените сили. 

-  измеренията на военната мощ на страната и направленията за развитие на военните й способности; 
- формиране у обучаемите на съвременни възгледи за стратегическите параметри и философията на изграждане и 

развитие на Въоръжените сили; 
- запознаване на обучаемите със състава и задачите на видовете Въоръжени сили; 
- същността, съдържанието и формите за използване на  Въоръжените сили като инструмент на политиката за 

сигурност в мирно време, при криза и военен конфликт; 
- развитието на въоръжението, техниката в съвременните армии и подходите за модернизация, превъоръжаване и 

утилизация. 
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Б) Ще бъдат в състояние да (изградени нови способности): 
- мислят творчески, критично и стратегически; 
- обективно, точно и достоверно да оценяват себе си и ситуациите, рисковете и заплахите при определени 

дадености на обстановката; 
- изработват своевременно нови оригинални (творчески) варианти на решения в сферата на логистиката на 

сигурността и отбраната; 
- бързо да вземат логистични решения в условия на неопределеност и времеви и ресурсен дефицит 

(оперативност); 
- действат гъвкаво и адаптивно, като поемат риск и управляват иновациите в логистиката (адекватност и бърза 

реакция); 
- успешно да работят в логистични екипи, на основата на консенсус, кооперативност и развити концептуални 

способности; 
- работят ефикасно в среда, включваща както граждански, така и военни организации (многофункционалност); 
- управляват промените, ефикасно трансформирайки идеите, концепциите и доктрините в дела (градивност и 

целенасоченост); 
- ефективно да комуникират идеи, възгледи и концепции (писмено и вербално) и мотивират логистичните 

колективи, организации и общественото мнение за подкрепа на избраната стратегия на поведение; 
- постигат самоусъвършенстване и развитие на своя характер и умения чрез самоподготовка и вътрешен 

самоконтрол. 

В) Ще могат да (придобита квалификация): 
- работят в логистични организации,  като балансират между делегираната власт и провежданата политика;  
- управляват логистични процеси, като се ориентират,  изработват решения и действат ефикасно в качествено 

различни ситуации и динамично променящи се рискове и заплахи; 
- ефикасно да ръководят превръщането на логистичните  идеи, концепции и стратегии в конкретната практика; 
- създават ефикасни логистични колективи и организации, като разрешават поставените задачи на базата на 

консенсус и коректно делегиране на права и отговорности; 



Квалификационна характеристика 

 9 

- формират нови ценностни системи и акумулират организационна култура в процеса на оперативното и 
стратегическо ръководство; 

- конструират и реконструират възгледите  за бъдещето на ръководената логистична организация; 
- управляват иновационните процеси в логистичните  организации. 

 
Квалификационната характеристика  е приета от Академичния съвет на Военна академия “Г. С. 

Раковски” с протокол ....  от .....03.2018 г. 
 
 

НАЧАЛНИК НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ  „Г. С. РАКОВСКИ” 
 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР                  ГРУДИ АНГЕЛОВ 
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