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І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Актуалност на проблема 

Военната мощ на всяка една държава в началото на 21 век се основава не само 

на качеството и количеството на бойна техника, но и на нивото и многообразието 

на компетенциите на личния състав, за да могат военнослужещите и цивилните 

служители работещи в многонационални екипи да изпълняват качествено 
функционалните си задължения съгласно приетите стандарти и оперативни 

процедури, при непрекъснато изменящи се политическа и икономическа среда. 

Потребностите на българските въоръжени сили от логистични кадри, притежаващи 
необходимите разностранни и на високо ниво компетенции, с изградени 

мениджърски умения и с формирани лидерски качества най-вече се проявяват при 

работа в многонационална среда, в операции под егидата на НАТО и ЕС. 

Република България е постигнала не малко по пътя си за повишаване на 
оперативната ни съвместимост с останалите държави от НАТО и Европейския 

съюз. Но този път е дълъг и труден,  не само заради стеснените финансови рамки, в 

които българските въоръжени сили се налага да се обновяват и поддържат, но и 

поради все по-нарастващите предизвикателства, които личния състав се налага да 
посреща на всички йерархични нива, от обикновения редник изпълнител до 

военнослужещите и цивилните служители, които създават и прилагат националната 

ни политика в областта на военното дело. Това, което обединява тези две крайни 
звена е нарасналия обем от общи и специфични компетенции, които работещите в 

сферата на националната сигурност трябва да придобият и усъвършенстват с 

течение на времето. Повишаването и поддържането на ключовите знания и умения 

и компетенции на личния състав могат да скъсят дългият ни път към оперативна 
съвместимост с другите страни членки на алианса и Европейския съюз. 

Към настоящия момент липсва изследване за необходимите компетенции на 

военен логистичен персонал за работа в международна среда под ръководството на 
НАТО и ЕС. Съществуващите концептуални и доктринални документи третират 

кратко само отделни страни на тези проблеми. Във връзка с това задачите за 

намиране на пътища и научнообосновани предложения за удовлетворяване на 

потребностите на българските въоръжените сили от логистични кадри, 
притежаващи необходимите компетенции, се явяват актуални и значими. 

Необходимо е извършването на пълен и задълбочен анализ на общите 

компетенции и логистични стандарти за работа в многонационална среда, на 
изискванията към подготовката и компетенциите на военния логистичен персонал в 

структури на НАТО и ЕС, както и формулиране на насоки и предложения за 

тяхното подобряване. 

Актуалността на дисертационния труд произтича от необходимостта от 
изследване на редица нерешени теоретични и практически въпроси, както и 

изучаване и внедряване на нови методи и средства за обучение на логистичния 

персонал, насочени към изпълнение на стандартите и оперативните процедури в 
многонационална среда; прилагане постиженията на водещите страни от НАТО и 

ЕС за постигане на оперативна съвместимост при подготовката на персонала за 

работа в международни екипи; усъвършенстване на методите, формите и 
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средствата за обучение на логистичния персонал. Това би било възможно само ако 

българските участници в международни щабове, мисии и операции със своите 
компетенциите отговарят във висока степен на изискванията на стандартите на 

НАТО и ЕС.  

Работна хипотеза 

За нуждите на дисертационния труд е възприета следната хипотеза: 

всестранното изследване на изискванията, системата за придобиване и състоянието 
на компетенциите на българския военен логистичен персонал ще позволи да се 

дефинират научнообосновани предложения за усъвършенстване на системата и за 

тяхното надграждане, което ще доведе до възможност за по-качествено изпълнение 
на функционалните им задължения при работа в многонационална среда под 

егидата на НАТО и ЕС. 

Целта на дисертационния труд е след анализиране на националните  

изисквания и тези на НАТО и ЕС към компетенциите на военния логистичен 
персонал, да се разработят и предложат насоки за повишаване и усъвършенстване 

на компетенциите за работа в многонационална среда под егидата на НАТО и ЕС. 

За постигане на целта на дисертационния труд се решават следните 

научноизследователски задачи:  
1. Анализиране на основните понятия и компетенции, необходими за работа в 

многонационалната среда на НАТО и ЕС; 

2. Изследване на системите за подготовка на военен логистичен персонал в  
Република България, НАТО и ЕС; 

3. Формулиране насоки и предложения за подобряване на компетенциите на 

български военен логистичен персонал за работа в многонационална среда под 

егидата на НАТО и ЕС. 
Обект на изследване е системата за подготовка на българските военни 

логистици за работа в международна среда под ръководството на НАТО и ЕС. 

Предмет на изследване са компетенциите на българските военни логистици за 
работа в международна среда под ръководството на НАТО и ЕС. 

В труда са използвани различни научноизследователски методи. Използват се 

методите на анализ и синтез въз основа на системния подход, анализ и 

статистическа обработка на емпирични данни, факторен и сравнителен анализ, 
аналогия и обобщение. 

Предвид ограничените параметри и многообразието на проблемите, 

изследването е проведено при следните ограничения: 

 анализират се необходимите компетенции на офицерския логистичен 

състав за работа в международна среда под ръководството на НАТО и ЕС; 

 не се изследват тясно специализираните компетенции на медицинските и 
финансовите специалисти; 

 използвани са източници съдържащи само некласифицирана информация. 

IІ. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Структура на дисертационния труд 

Дисертационният труд е структуриран в съответствие с поставените цел, 

научноизследователски задачи, работна теза, обект и предмет на изследване и 
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Съдържание на дисертационния труд 

Глава първа 

АНАЛИЗ НА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ, 

НЕОБХОДИМИ ЗА РАБОТА В МНОГОНАЦИОНАЛНАТА СРЕДА НА 

НАТО И ЕС 

Глава първа е фокусирана върху дефиниране на основни понятия в тематичния 

обхват на труда, като първоначално са определени основните две понятия за 

дисертацията – компетенция, компетентност и връзката между тях 

 Работата в международна среда изисква достигането, поддържането и 

усъвършенстването на много и разнородни компетенции от военнослужещите и 

цивилните служители, значително повече отколкото на техните колеги в родните 
им страни, независимо от това за каква длъжност се подготвят. Но преди да се да 

категоризират видовете компетенции, които българските представители трябва да 

притежават в определена степен, за да бъдат успешни участници в 
многонационални екипи, е нужно да бъдат дефинирани основни понятия 

като„компетенция”, „компетентност“ и да се анализира връзката между тях.  

Винаги когато се анализира ниво на професионално поведение на личен състав 

на коя да е обществена сфера, изследователите разглеждат понятията „знания, 
умения и компетенции”. Според онлайн енциклопедията Уикипедия компетенцията 

е успешно проявено съчетание на съвкупност от знания, умения, нагласи и 

поведения на служителите за постигане на резултати (желани нива на представяне) 
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в дадена професионална роля и в определена организация. Американската 

асоциация по мениджмънт APICS (The Аssociation for Operations Management) дава 
следното определение на „компетенция” – „способността да прилагаш система от 

свързани знания и умения, както и да демонстрираш изискваните качества за 

успешно изпълнение на професионални задачи в точно определена работна среда”  

25]. Друга дефиниция разглежда компетенцията като инструмент, които събира в 
едно „знания, умения, лични качества и поведение необходими на служителя, за да 

работи ефективно в съответната организация и бизнес и да ги подпомага в 

достигането на стратегическите си цели” 79]. Към момента Европейският съюз 
използва комплексна дефиниция, която разглежда четири поднива на 

професионалната компетенция – познавателно, функционално, лично и етично. 

„Познавателно ниво на компетенция включва добиването и прилагането на 

теоретични и практически познания; функционалната компетенция - онези умения 
или ноу-хау, с които човек трябва да е запознат, за да се справя в съответната 

работна среда; лични компетенции, които включват знания как да постъпваш 

правилно в различни работни ситуации и етична компетенция свързана с 
притежаването на определени лични и професионални качества” 33]. Това, което 

обединява посочените дотук дефиниции е комплексът от преливащи знания, 

умения, способности и качества, които гарантират много доброто представяне на 

работното място. Всъщност компетенциите не са притежавани знания и умения 
сами за себе си, а подходящи поведения, демонстрирани в конкретни работни 

ситуации. Ако се използва метафората на „айсберга“, компетенцията може да се 

тълкува като се състояща се от видима част (знания, умения) и невидима част 
(ценности, нагласи, мотиви, личностни характеристики). Но точно невидимата част 

е тази, която оказва най-силно влияние на поведението, което също е „видимо“ на 

повърхността. Ето защо, най-знаещите не винаги се оказват най-ефективните 

служители.  
Съществуват множество класификации на компетенциите, които ги разделят  

по различни критерии. Според М. Армстронг компетенциите могат да се 

типологизират, като „меки” (свързани с поведението и влиянието) и  „твърди” 

(свързани с техническите умения). Дж. Хамел разглежда „общи компетенции” (със 
значение за организационния успех), „функционални компетенции” (общи 

характеристики на групи длъжности със сравнително близки функции) и  

„специфични компетенции” (характерни за конкретна длъжност). Звил обогатява  
класификацията с „отличителни компетенции” (разграничаващи успешните 

изпълнители от средното ниво), „прагови компетенции” (базови характеристики, 

които трябва да се притежават от заемащият длъжността и „трансформационни 

компетенции” (развиващи се). Последният от споменатите автори акцентира на 
онази характеристика на компетенциите, която се явява твърде важна за 

настоящото изследване – те са способности, но не вродени, а такива, които са 

развиват чрез познание – учене и опит, чрез натрупване на знания и формиране на 
умения. От друга страна, компетенциите не могат да бъдат постигнати напълно и 

завинаги, защото те отразяват не само развитието на индивида, но и динамиката на 

самата среда. С приемането на Лисабонската стратегия (2010 г.) беше взето 

решение за модернизиране и повишаване качеството на образованието, което да 
доведе до овладяването на седем универсални ключови компетенции: общуване на 
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роден език; общуване на чужди езици; математическа компетентност и основни 

знания в областта на природните науки и технологиите; дигитална компетентност; 
умения за учене; обществени и граждански компетентности; инициативност и 

предприемачество.  

В литературата продължават да съществуват спорове за разликата между 

компетенции и компетентности. Компетентност и компетенция обаче нямат 
съдържателно и обхватно припокриване. В етемологичен план и двете понятия 

произхождат от лат. корен compete, който означава достигам, постигам, добивам, 

съответствам. На пръв поглед изглежда, че проблемът е свързан с  неточен превод 
и/или лингвистична прагматичност. При превод от английски на competence и на 

competency понякога се открива термина компетентност, а в други случаи 

компетенция. Но докато компетенциите са свързани с комплексното владеене на 

специфични знания, умения и поведенчески модели в гъвкав план,  
компетентността е съвкупна интегрална личностна характеристика, която е 

своебразна степен на постижение на индивида в областта на определени 

компетенции. Тя се формира на базата на знания и на ценен практически опит на 
личността, позволяващи ефективно да се решават проблемите и характеризира 

човека като компетентен в определена област. В контекста на разглежданата 

проблематика компетенциите могат да бъдат многостранни и да се отнасят към 

различни дейности (професионални, житейски), докато компетентността може да се 
интерпретира като степен на проявление на областта, на пространството на самите 

компетенции. Чак през 60те-70те години се поставя началото на различаването на 

компетенции и компетентност, като последното се тълкува като основаващо се на 
знания, интелектуално и личностно обусловен опит от социално професионалния 

живот на човека.  

С приемането на Националната квалификационна рамка в България бяха 

легитимирани четири универсални лични и професионални компетентности, като 
резултати от обучението: самостоятелност и отговорност; компетентности за учене; 

комуникативни и социални компетентности; професионални компетентности.  

Дефинициите на компетентност и компетенция са толкова много, че границата 

между тях е размита и множество автори използват тези термини като синоними. В 
следствие на тази терминологична неустановеност, редица публикации и 

нормативни документи третиращи подготовката на БА, например НП-7, ползват и 

двата термина като взаимозаменяеми. Във връзка с този факт и за целите на 
настоящият труд, въпреки съществуващите разлики в обхвата и съдържанието на 

тези термини, те ще бъдат ползвани като синоними. 

Във всяка една работна среда действат комплекс от фактори, които влияят на 

качеството на изпълнението на трудовите задачи на всеки работник, независимо от 
неговото място в йерархичната стълбица. Суонсън твърди, че четири основни 

фактора играят ключова роля за личното представяне на всеки работник или 

служител: „работна среда, способности, професионални знания и умения и 
мотивация” [92]. Ако се вгледаме детайлно в тези фактори можем да заключим, че 

е много трудно, а понякога невъзможно да се променят способностите на един 

индивид. Много често и работната среда е даденост, към която работещите трябва 

се приспособяват. Това, което можем волево и целенасочено да променяме в 
положителна посока са професионални знания, умения и мотивация на индивидите. 
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Във връзка с това е нужно да кажем, че развиването и усъвършенстването на 

компетенциите, които са важни за самата работа е редно да бъде не само 
индивидуална, но и институционална отговорност, т.е. фирмите, организациите и 

ведомствата трябва да предлагат системи за селекция, основно и допълнително 

обучение и квалификация на личния си състав, които същевременно да отговарят 

на динамичните обществено-политически и технологични промени на регионално и 
световно ниво. 

Всичко, което дотук беше споменато за факторите предопределящи нивото на 

изпълнение на трудовите задачи остава валидно и за работата в международна 
среда. В този случай обаче излиза на преден план един друг решаващ фактор, без 

който професионалните знания и умения не могат да бъдат изявени – 

компетенциите по английски език на личния състав от многонационалната среда, 

без които комуникацията и работата биха били невъзможни. 
Специалнно място в глава първа е отделено на видове общи компетенции 

необходими за работа в многонационалната среда на НАТО и ЕС и за да бъдат те 

изследвани и в последствие да се потърсят начини за тяхното усъвършенстване, е 
добре да бъдат групирани съобразно това дали се развиват и усъвършенстват чрез 

активното използване на английския език или са присъщи на съответните им 

носители, без да са пряко свързани с конкретни езикови умения. Всички тези 

качества и компетенции се проявяват в работния процес чрез ползването на 
английския език в многонационалните екипи. Трябва да бъде отбелязано, че това 

деление е условно и само подпомага на така сложното класифициране на 

професионалните и личните компетенции, които са необходими за работа в 
международна среда. 

Първо ще бъде направен обзор на онези знания и умения, които се развиват и 

усъвършенстват чрез активното използване на английския език, компетенциите 

необходими на всички военнослужещи и цивилни служители, работещи в 
многонационална среда, които ще наречем общи и общо военни  компетенции.  

Съвсем естествено е основните общи и общо военни компетенции, нужни на 

личния състав, който работи в многонационалната среда, в структури на НАТО и 

ЕС, да са следните: 
• академични компетенции – в групата на академичните компетенции 

попадат всички знания, независимост дали са по-общи или по-специализирани, 

които се придобиват в академична обстановка. Обикновено тези знания достигат до 
нас на родния ни език, но все по-често академичните компетенции могат да 

достигат до обучаемите директно на английски език. Пример за това може да бъде 

специалността Международни икономически отношения, която към момента се 

преподава и на български и изцяло на английски език. Все повече млади хора 
избират да учат в чужди университети, където академичните знания се преподават 

основно на английски език. В изискванията на МО за заемана международна 

длъжност един от основните критерии за подбор е образователен ценз. Това 
изискване може да е по-общо и да допуска както магистри по военно дело, така и 

магистри с цивилна специалност. Други длъжности обаче могат да са тясно 

дефинирани, например място за юрист или офицер с логистична специалност. От 

кандидатите за всички международни длъжности се очаква да са завършили своето 
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образование в своята страна или в друга призната чуждестранна институция със 

същата специалност и да удостоверят това с копие от дипломата си.  
• езикови компетенции – езиковите компетенции, както и академичните, се 

създават и развиват през целия обучителен период за всеки един човек, затова 

попадат в групата на общите и общо военните. Преди няколко десетилетия, когато 

английският език не беше толкова популярен и имаше остър недостиг на 
квалифицирани преподаватели, по-голямата част от личния състав във военните 

институции и поделения започваха началното си обучение по английския език във 

военно-образователните ни институции като вече утвърдени възрастни хора с 
професия. Това беше и все още е голямо предизвикателство пред много 

военнослужещи и цивилни служители в сравнение с модела на обучение, който 

следва поколението от 80те и 90те години. Този модел или по-скоро привилегия да 

започнеш езиковото си обучение в детска възраст като задължителен елемент на 
държавното образование се отплаща най-добре когато хората достигнат работна 

възраст. На този етап мнозина от тях вече владеят английски език на ниво близко с 

това на носителите на езика и в подходящо съчетание с достатъчно професионален 
опит и академични знания стават много конкурентно способни при кандидатстване 

за мисии и международни длъжности. За всички длъжности в структурите на 

НАТО, ЕС и ООН езиковите компетенции се доказват със сертификат съгласно 

стандартизационното споразумение на НАТО STANAG 6001, което може да бъде 
издадено от всеки сертифициращ орган или институция, функционираща на 

територията на някоя от страните-членки на НАТО след положен изпит по 

четирите основни езикови умения – четене, слушане, писане и говорене. Тъй като 
за всички международни длъжности и мисии в чужбина се изисква определено 

ниво на владеене на английски език, от тук нататък под езикови компетенции аз ще 

се имат предвид познанията само по английски език. В много случаи ползването на 

друг чужд език не е задължително изискване, а предимство пред останалите 
кандидати, но английският се счита за основното средство за общуване в 

многонационалните екипи. Основополагащият документ за всички тестващи екипи 

по английски език е стандартизационното споразумение на НАТО STANAG 6001, 

въз основа на което всяка страна разработва и при нужда обновява своите 
спецификации по английски език. Първоначално ратифицираното 

стандартизационното споразумение STANAG 6001 съдържаше скала за оценяване 

на езиковите умения от 0 до 5, като в повечето страни изпити се провеждат 
максимум до ниво 4 (експертно), но с течение на времето практиката показа, че 

тази скала не дава достатъчно добра диференциация на езиковите компетенции на 

кандидатите и от няколко години вече действа нова скала за оценяване с междинни 

„плюс нива”. Така например изискванията за владеене на английски език за някои 
международни длъжности за сержанти, които преди бяха на ниво 2-2-2-2 се 

промениха на 2+ 2+ 2+ 2+ или 3-3-2-2 за да отговорят по-точно на завишените 

потребности от по-качествена комуникация на английски език от страна на 
сержантите заемащи такива длъжности. 

Понастоящем изискванията за езиковото ниво на личния състав, който работи 

в международна среда варира между ниво 2-2-2-2 (работно) и ниво 3-3-3-3 

(професионално) и логично, колкото по-висока и отговорна в йерархията е 
конкретната длъжност, толкова по-високи са и съответните езиковите изисквания. 
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• личностни конпетенции – в условното класифициране на компетенциите, 

необходими за качествена работа в многонационална среда могат да се отделят в 
самостоятелна група тези компетенции и качества, които можем да считаме, че са 

присъщи на съответните им носители, и не са пряко свързани с конкретни им 

езикови умения. Тези качества и компетенции винаги се изявяват в работния 

процес чрез ползването на английския език в международната среда, оформят 
имиджа на всеки един експерт и лидер и са ключови за работата в екип. 

В тази група се включват базисни личностни качества, които хората проявяват 

и в родната, и в международната работна среда и които позволяват да се правят 
преценки кой е добър, много добър или отличен работник в неговото 

професионално направление. 

В основата на всяко едно хармонично и/или професионално човешко 

общуване стоят качества като честност и етичност, чувство за отговорност, 
справедливост, самокритичност и самоконтрол; инициативност и творчески подход 

при търсене и намиране на решения. Тези качества формират базата, въз основа на 

която се развиват и усъвършенстват лидерските качества и компетенции на онези 
военнослужещи и цивилни служители, които по силата на своите длъжности имат 

ръководни функции.  

• лидерски компетенции – сами по себе си лидерските качества и 

компетенции представляват сложна система от качества и умения, които си 
взаимодействат и допълват, но за военнослужещи и цивилни служители, които 

работят в многонационална среда е особено важно да са придобили и умения за 

съвместяване на културните различия и националните стереотипи на разнородния 
личен състав, в който работят или управляват. Именно върху тези специфични 

лидерски качества ще бъде поставен акцент с уговорката, че ясна граница между 

лидерски компетенции в родна и многонационална среда не може да бъде 

поставена и че те се допълват и си взаимодействат. 
Общоизвестни са основните лидерски компетенции, които са валидни за 

всички професионални сфери. Тук попадат редица организационни качества като 

умението да разпределяш своето време и задачи и това на подчинените си, 

способността не само да работиш, но и да мислиш екипно, без да губиш своята 
индивидуалност и независимост в подходите и работата си; умението своевременно 

да се адаптираш в променящата се работна среда, което е ключово умение за 

военнослужещите изпълняващи различни военни мисии както и способността да 
изпълняваш задълженията си при извънредно ниво на стрес и тежки условия на 

труд. И ако някои от споменатите вече умения на пръв поглед изглеждат 

индиректно свързани с нивото на езикова компетенция по английски език на 

личния състав, то други могат да бъдат изявени само чрез успешната комуникация 
в многонационалните екипи. Този вид компетенции са много и едва ли могат да се 

разгледат напълно всеобхватно и изчерпателно. Тук трябва да включим 

компетенциите за комплексно решаване на проблемите и управлението на 
конфликти, способността за наблюдение, преценка и своевременно вземане на 

решение в ежедневни и критични ситуации както и уменията на лидерите да 

изразяват своята позиция ясно и недвусмислено, да защитават и аргументират 

гледната си точка, да мислят аналитично, да убеждават, преговарят със свои колеги 
или опоненти, за да могат конкретните цели на мисията да бъдат постигнати.  
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• компетенции по културознание – за разлика от работата в екипи, чиито 

личен състав са поданици на една и съща страна (ще го наричаме хомогенен), 
участието в международни военни мисии и операции има своята по-сложна 

специфика. На пръв план излиза факта, че с много малки изключения всички те са 

белязани с високо ниво на риск и опасност за всички или повечето участници. 

Обикновено, повечето военни мисии, като например мироналагащи или 
мироподдържащи, се провеждат в среда, която е непредвидима, политически и 

икономически усложнена и/или дори напълно хаотична. В такава обстановка от 

командните екипи се очаква да покажат отлични лидерски умения и мъдрост. 
Освен безспорната сложност на всички видове военни интервенции, в 

съвременните мисии и операции обикновено участват многонационални военни 

формирования. Такива военнослужещи независимо от заемана си длъжност се 

сблъскват не само с културните различия между тези на собствената си страна и 
тези на страната, където се провежда мисията, но и с културните различия вътре в 

техните си многонационални военни формирования. И не на последно място 

военните лидери се налага да формират екипите си, които да работят ефективно в 
една стеснена времева рамка. 

В много изследвания междукултурните различия са отчитани като една от 

основните причини за проблеми по време на военни мисии. В анализите си върху 

англо-холандското сътрудничество в Кипър (UNIFICYP) и датско-американското 
сътрудничество в Босна (SFOR) авторите Сутерс и Босбакс сочат какви 

междукултурни различия са създавали проблеми и в двете мисии. Аналогично, 

авторите Содерберг и Ведел-Веделсборг в трудa си „Предизвикателства към 
еднообразието: управляване на променящата се същност на многонационалните 

военни формирования” откриват причините за проблемите във взаимоотношенията 

между немски, датски и полски военнослужещи работещи в две институции на 

НАТО в Полша в техните междукултурни различия. Тези няколко примера 
доказват, че многонационалната среда изисква допълнителни лидерски 

компетенции в сравнение с еднокултурната среда особено, когато става дума за 

вътрешно екипна комуникация, разрешаване на проблеми и вземане на решения. В 

книгата си „Междукултурни различия във възприемането на процесите на 
управление и тяхното влияние върху общите политики за обучение на НАТО” 

Вароглу твърди, че „организационната структура, целите на мисията и издадените 

заповеди трябва да се разбират и тълкуват правилно от всеки един член на силите”, 
за да се постига успех от мисията в многонационална среда. Според Болтън 

повечето изследвания на доказали се военни лидери в многонационална среда 

обясняват техния успех с индивидуалните им лидерски компетенции. Всичките те 

притежават способността да виждат явленията от друга гледна точка, през 
„различни очи”. Тази компетенция им помага да разбират причините и мотивите на 

хората с различна национална принадлежност и съответно да предвиждат тяхното 

поведение и реакции. В екипи изпълняващи отговорни военни мисии, където 
доверието и достатъчната мотивация считаме за даденост, най-важен фактор за 

успеха на такава мисия се явяват индивидуалните компетенции проявени в 

междуличностните отношения на лидерите на всички нива и от всички представени 

националности. Естествено такива индивидуални компетенции не са единствения 
фактор за лидерски успех в многонационална среда. Навременното решаване на 
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обичайно сложните военни задачи изисква да се отчитат и други фактори, които 

влияят на изявата на такива лидерски компетенции от нов тип, които можем да 
наречем компетенции по културознание. 

• компетенции в сферата на сигурността и отбраната – в нашата динамична 

глобална среда е немислимо да не следим развитието на обществено-политическите 

и икономически процеси, които определят новите проекти, задачи и 
предизвикателства пред НАТО и ЕС като военни и политически организации. 

Въпреки че такъв вид знания някои биха счели за даденост, е важно всички 

участници в многонационални екипи в структури на НАТО и ЕС да са наясно с 
целите, приоритетите и най-общо казано позициите и политиките на своите 

организации по военни и политически теми и/или конфликти, по появата на нови 

политически играчи в световен мащаб или смяната на съотношението на силите 

между съществуващите. Поддържането на такива високи компетенции несъмнено 
ще влияе на военнослужещите и цивилните служители в процеса им на изучаване и 

осмислянето на касаещите ги документи на НАТО и ЕС и по-бързата им адаптация 

в международната работна среда. 
• дигитални компетенции – в съвременната работна среда пълната 

компютъризация е факт. Това по естествен път налага създаването и 

непрекъснатото развитие и усъвършенстване на компетенции за работа с 

компютърни устройства и програмни продукти още от детска възраст. Освен 
задължителните текстообработващи програми, които замениха пишещите машини, 

от представителите на МО в многонационални щабове и мисии се явява ключово 

по важност да познават и ползват успешно инструментите на техните тясно 
специфични военни компютърни програми и информационни системи, без които те 

не биха могли да изпълняват своите професионални функционални задължения. За 

добър пример може да служи автоматизираната информационна система на НАТО 

за планиране на логистичното осигуряване LOGFAS (Logistics Functional Area 
Services) [77] , която е въведена във въоръжените сили на Р България по отношение 

на силите участващи в операции на НАТО и тези, включени в състава на Силите за 

отговор на НАТО (NATO Response Forces). Тази система е незаменим инструмент 

при планиране на развръщането и изтеглянето на контингентите от БА участващи в 
операции ръководени от НАТО (ISAF, KFOR), както и при изготвяне на 

ежедневните логистични доклади. Обикновено автоматизираните информационни 

системи включват модули за решаването на различни военни задачи и е 
необходимо да се прецени в каква последователност да се изучават и тренират 

отделните модули. За конкретния пример това са модулите: ADAMS (Allied 

Deployment and Movement System) [23] - модул за развръщане и придвижване; 

ACROSS (Allied Command Resource Optimisation Software System) [22] - модул за 
планиране на запасите от боеприпаси решителни за изхода на бойните действия; 

EVE (Effective Visible Execution) [34] - модул за проследяване; CORSOM ( Coalition, 

Reception, Staging and Onward Movement) [32] - модул за приемане, разполагане и 
по-нататъшно придвижване; SPM (Sustainment Planning Module) [91] - модул за 

планиране на необходимите материални ресурси; LOGREP (Logistics Reporting 

Tool) [78] - модул за логистични доклади; GEOMAN (Geo Manager) - модул за 

извличане на географска информация от системата на НАТО LOGFAS; LDM 
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(Logistics Data Manager) - модул за управление на данните от системата на НАТО 

LOGFAS. 
Вторият направен анализ в глава първа дефинира същността и видовете 

подготовката на въоръжените сили на Република България на базата на няколко 

основни нормативни документи. 

 В доктрината за подготовка на въоръжените сили на Република България (НП-
7) подготовката е дефинирана като „постоянен процес на придобиване, поддържане 

и усъвършенстване на военните способности на личния състав, щабовете и 

формированията за провеждане на операции”. Тя е целенасочена, реалистична, 
мисийно ориентирана, конкретна, планомерна и ресурсно осигурена дейност за 

изграждане на способни и адаптивни към ситуациите военнослужещи и 

формирования. Подготовката е една от най-важните дейности във въоръжените 

сили, тъй като нейното ефективното планиране и провеждане предопределя успеха 
или неуспеха на провежданите операции. Прилаганият модел на управление на 

подготовката на ВС е системният подход, който осигурява не само количеството на 

ресурсите, определени за обучение и подготовка на формированията от 
въоръжените сили, но  и контролира тяхното качество. Това е аналитичен метод, 

определящ каква подготовка трябва да се проведе с личния състав, щабовете и 

формированията за достигане на определени стандарти, гарантиращи успешно 

изпълнение на задачите в операции в отговор на кризи и за гарантиране на 
националната сигурност. Системният подход се прилага едновременно при 

индивидуалната и колективната подготовки. Той осигурява постигане на желаното 

крайно състояние в подготовката. Анализът на резултатите от индивидуалната и 
колективната подготовки и този за изразходваните ресурси определят насоките за 

тяхното  последващо развитие. 

Подготовката има за цел да осигури изграждането и поддържането на 

необходимите оперативни способности, за изпълнение на целия спектър от мисии и 
задачи поставени пред въоръжените сили и постигане на пълна оперативна 

съвместимост с партньорите от НАТО и ЕС при участие в съвместни мисии и 

задачи. Подготовката на въоръжените сили е процес за придобиване на 

компетентности, необходими за реализиране на възложените функции и задачи. Тя 
е насочена към повишаване на ефективността и е постоянен и активен процес на 

развитие и интегриране на политики, доктрини и концепции.  

Системата за подготовка на ВС включва индивидуална подготовка на личния 
състав и колективна подготовка на щабовете и формированията. 

ИНДИВИДУАЛНА КОЛЕКТИВНА

ПОДГОТОВКА

Образование Колективна

подготовка

УченияИндивидуална

подготовка

 

Фиг. 1.2 Видове подготовка 
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Качеството на подготовката зависи от организацията, формите и методите за 

нейното провеждането. Както е уточнено в доктрината на въоръжените сили на 
Република България (НП-1) системата на подготовка на човешките ресурси се 

осъществява не само чрез индивидуална военна и колективна подготовка, а и чрез 

съвместна подготовка в рамките на създадени национални или многонационални 

военни формирования за бойно използване. Взаимодействието между 
индивидуална военна и колективна подготовка е от изключителна важност за 

подготовката на военнослужещите и формированията за провеждане на пълния 

спектър от операции. И в двете подсистеми протичат процеси на обучение и 
подготовка за достигане на определени стандарти. 

Индивидуалната подготовка обхваща цялостния процес на придобиване на 

общи и специфични знания и умения, тяхното поддържане и усъвършенстване за 

изпълнение на определените функционални задължения. Индивидуалната 
подготовка включва подготовка в центрове и висши военни училища, които 

осигуряват първоначалното обучение и последващата професионална 

квалификация на военнослужещите и военните лидери. Тя е критерият за 
военнослужещите при кариерното им развитие и е в основата на изграждане на 

боеготови щабове и формирования. Индивидуалната подготовка може да се 

раздели на основна (начална) и специализирана (последваща).  Обучението е 

ядрото на индивидуалната подготовка и е включено както в основната (начална), 
така и в специализираната (последваща) подготовка. 

Основната (началната) подготовка е обучение за придобиване на основни 

компетентности от новопостъпилите военнослужещи. Специализираната 
(последваща) индивидуална подготовка редставлява система от дейности, 

осигуряващи знания, умения и навици изискващи се от военнослужещия и 

цивилния служител за изпълнение на специфичните му задължения като 

специалист и даващи възможност за пълноценното му участие в колективната 
подготовка на формированието (щаба). Специализираната (последваща) 

индивидуална подготовка включва обучение в учебните центрове за специалисти; 

последстващо обучение в специализирани курсове за квалификация и 

преквалификация; и поддържаща подготовка и самоподготовка във 
формированията (щабовете). 

Военно-образователната система, като част от индивидуалната подготовка на 

военнослужещите, (Доктрина за управление на човешките ресурси - НП-1) 
акцентира върху два компонента - образователен и квалификационен, които се 

допълват взаимно. Образователният компонент дава базови знания и създава 

предпоставки за длъжностното развитие на личния състав. Квалификационният 

компонент е система от краткосрочни и средносрочни курсове, имащи за цел 
личният състав да се подготви за заемане на нова длъжност, да поддържа своята 

квалификация или да получи конкретна специализация. Курсовете за квалификация 

и специализация се провеждат във  военноучебните заведения. Тяхната 
периодичност, продължителност и учебно съдържание се определят така, че 

обучаемите да получат компетентности, съответстващи на конкретни 

квалификационни характеристики. Като базов се реализира приоритетът за 

усвояването на техники, тактики и процедури, необходими за ръководство и 
участие в мисии от национален и многонационален формат.  
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Колективната подготовка е система, чрез която командирите прилагайки 

регламентиращите документи и стандарти сглобяват действията на професионално 
изградените военнослужещи и изграждат боеготови тактически формирования. Тя 

включва подготовка на щабовете и подготовка на формированията и обхваща 

тренировъчни събития, организирани в пунктовете за постоянна дислокация, в 

тренировъчните центрове, по време на съвместни учения, в мобилизационни 
центрове и по време на оперативно развръщане. Тя надгражда основните 

индивидуални умения. 

„Оперативна съвместимост” е термин, който бързо навлезе от цивилната във 
военната сфера и се превърна в ключово изискване и предизвикателство пред 

всички страни, които са отчели като свой приоритет членството си в политически и 

военни съюзи, каквито са НАТО и Европейския съюз. Ако работещите в един 

многонационален екип притежават сходни нива на професионални компетенции, то 
може да се твърди, че те са оперативно съвместими. В контекста на военната 

служба е важно да отбележим, че развиването и усъвършенстването на 

компетенциите на военнослужещите подобрява оперативната съвместимост между 
тях и като цяло повишава качеството на труда. Тук се крие е връзката между тези 

две понятия, които са основни за темата на дисертационния труд. 

В труда е направен анализ на връзката между компетенции, подготовка, 

оперативна съвместимост и способности на силите, която е в основата на 
дисертационния труд и е онагледена графично на фиг. 1.4. 

В основата на схемата се намира индивидуалната подготовка, където всеки 

един бъдещ офицер получава основните си професионални и други знания, умения 
и компетенции, които при достигане на определено ниво характеризират обучаемия 

с някакво ниво на компетентност в работата и общуването му с други в неговата 

професионална област. Създаването и усъвършенстването на чуждоезиковите 

компетенции и преминаването на военнослужещите на алианса през различните 
форми на колективна подготовка им позволява да работят заедно, т.е. да бъдат 

оперативно съвместими с колегите си от други страни. И тук се открива 

неразривната връзка между основните понятия на дисертационния труд – когато 

планирано и целенасочено се влияе на подготовката на силите и постепенно се 
развиват редица необходими компетенции за работа в многонационалната среда на 

НАТО и ЕС, то в резултат, въоръжените сили са по-подготвени и ефективни в 

мисиите си. На върха на схемата се намират оперативните способности на алианса 
– въоръжените сили са един от елементите на оперативните способности. Добре 

подготвените и натренирани сили работят и комуникират ефективно на английски 

език и това допринася НАТО да поддържа достатъчно високи оперативни 

способности. 
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Индивидуална подготовка 

Компетенции (на личността)

Колективна подготовка

(изграждане на военни колективи)

Способности на ВС на РБ, НАТО и ЕС

(по отношение на елемента им “сили”)

Оперативна съвместимост на военни системи в НАТО и ЕС 

(по отношение на елемента им “сили”)

Обратни

връзки

Компетентност (на личността)

 
фиг. 1.4 връзка между компетенции, съвместимост и способности на силите 
 

Глава първа завършва с преглед на изискванията към логистичните 

компетенции на военния персонал за работа в многонационална среда в 
структури на НАТО и ЕС, тъй като това е основен акцент в труда. Първоначално са 

разгледани базовите професионални военни логистични компетенции, а в 

последствие и онези, които са свързаните с многонационалната логистика в НАТО 

и ЕС. 
Базовите професионални компетенции определят офицерите като военни 

логистични професионалисти. Те включват всички необходими компетенции за 

работа в национална и многонационална военна логистична среда. Те се създават 
чрез военната образователна система, чрез подготовката по време на службата и с 

курсове за квалификация. Базовите професионални компетенции на логистичните 

офицери, формирани чрез военната ни образователна система, се създават на два 

етапа на висшето военно образование – бакалавърска и магистърска степен. 
Знанията и уменията на логистичните офицери по многонационална логистика 

на  НАТО и ЕС се придобиват чрез образование на нива бакалавър и магистър, чрез 

курсове за квалификация както и посредством  подготовка по време на службата и 

участия в многонационални учения и операции под ръководството на НАТО, ЕС и 
други международни организации. Анализът на изискванията към компетенциите, 

необходими за заемане на длъжности в структури на НАТО и ЕС показва, че те 

могат да се разделят на два вида: общи компетенции за работа в многонационална 
среда и специфични компетенции на логистиците, които детайлно са разгледани в 

труда. 

ИЗВОДИ ОТ ГЛАВА ПЪРВА 

1. Съществува тясна връзка между развитието на професионалните и личностни 
компетенции на българските военнослужещи, нивото на подготовката, 
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съвместимостта и оперативните способности на въоръжените сили. 

Развитието и усъвършенстването на разнородните компетенции на 
военнослужещите и цивилните служители повишава и тяхната оперативната 

съвместимост с военните и/или цивилни експерти от страните на алианса и 

съответно способностите на силите. 

2. Работата в международна среда изисква достигането на много повече и 

разнородни компетенции от военнослужещите и цивилните служители, 

отколкото на техните колеги работещи в родните си страни, като за езиковите 
компетенции се изисква много труд и време, а за развитието и 

усъвършенстването на междукултурните и допълнителните професионални 

компетенции трябва да се положат целенасочени усилия.  

3. Специфичните професионални компетенции на офицерите логистици са 

определящи за успешна им работа в многонационална среда, в щабове на 

НАТО и ЕС. 

4. Стандартите на НАТО гарантират качеството на определена система, продукт 

или услуга и служат като база при оценяване на съответствието на 
въоръжение, техника и компетенциите на личния състав от различни страни. 

ГЛАВА ВТОРА 

АНАЛИЗ НА СИСТЕМАТА ЗА ПОДГОТОВКА НА ВОЕНЕН 

ЛОГИСТИЧЕН ПЕРСОНАЛ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НАТО И 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Решаването на втората научноизследователска задача се постига посредством 

анализ на системата за подготовка на военния логистичен персонал в Република 
България и в структури на НАТО и ЕС. 

Изследването на изискванията към подготовката и компетенциите на военния 

логистичен персонал се извършва на три етапа: анализ на системата за подготовка 

на НАТО, на ЕС и на военния логистичен персонал в Република България. 
В началото на глава втора е направен анализ на общите изисквания към 

подготовката, определени в основни нормативни документи, системния подход, 

прилаган в нейната организация, планирането, провеждането и оценяването на 

подготовката в НАТО. Отделено е внимание на основни изисквания към 
индивидуалната и колективната подготовка в НАТО. 

В труда е представен и анализ [73] на факторите, влияещи на компетенциите 

на персонала и ефективността на работата в многонационална среда в щабове на 
НАТО, извършен от целева изследователска група на организацията на НАТО за 

наука и технологии. Разгледани са основните пречки за достигане и поддържане на 

организационна ефективност и високо ниво на компетенциите в щабове и операции 

на НАТО и са представени подходи и препоръки за тяхното премахване. 
Резултатите от изследването могат да бъдат открити в табл. 2.1 в труда.  

Вторият анализ в глава втора е свързан с общите изисквания към 

подготовката, определени в основни нормативни документи, системния подход, 
прилаган в нейното, планиране и провеждане в ЕС. Тъй като ЕС разчита нациите 

да извършат адекватна подготовка на военните си специалисти, специално 

внимание е отделено на колективната подготовка. Анализирани са реда и видовете 
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обучения в  колективната подготовка на ЕС. 

Редът за колективната подготовка на щабовете на ЕС е показан на фигура 2.4. 

 
Фиг. 2. 4 ред за колективната подготовка на щабовете на ЕС 

 

 
Третият анализ в глава втора третира изискванията към подготовката и 

компетенциите на военния логистичен персонал в Република България. 

Последователно са изследвани: изискванията към подготовката и компетенциите на 
военния логистичен персонал на тактическо, на оперативно  и на стратегическо 

ниво както и изискванията на МО към компетенциите на военен персонал за 

заемане на логистични длъжности в структури на НАТО и ЕС. Накрая на глава 

втора е разгледано и състоянието на компетенциите на офицерите логистици за 
работа в щаб на многонационална бригада и са направени изводи за необходимите 

допълнителни компетенции и усъвършенстване на съществуващите такива. 

Изискванията към подготовката и компетенциите на военния логистичен 
персонал на тактическо ниво са изследвани чрез анализ на системата за военно 

образование на тактическо ниво в Република България. 

Висшите военни училища (Национален военен университет „Васил Левски“ 
и Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров“) обучават български 

граждани завършили средно образование като след завършване на това обучение 

те придобиват професионална квалификация "офицер за тактическо ниво на 

управление" [65, 66].  

Обучението на курсантите от специализация „Организация и управление на 
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тактическите подразделения за логистично осигуряване” се провежда в НВУ 

„Васил Левски” и предлага три логистични направления – „Танкова и автомобилна 
техника”, „Въоръжение и боеприпаси” и „Материални средства, придвижване и 

транспорт” [67]. В предвид темата на дисертацията  детайлно внимание е отделено 

на ключовите общи и специализирани логистични компетенции, които 

випускниците  придобиват при успешно дипломиране, а те са: 
 да познават концепциите и доктрините за национална сигурност;  

 да планират, организират и ръководят експлоатацията, ремонта и 

съхранението на технически системи и обекти;  
 да организират и управляват тактическите действия на логистичните 

формирования и да организират и провеждат занятия с подчинените си, като 

прилагат подходящи методи на обучение и възпитание; 

 да имат знания за икономичното, ефективното и ефикасното управление 
на  материалните, финансовите, човешките и информационните ресурси и 

логистичната поддръжка, управление на снабдяването, запасите и складовото 

стопанство; 
 да познават документооборота за изпълнение на гранични и митнически 

процедури при транспортиране и придвижване на войсковите формирования и 

сили;  

 да са запознати с работата и документалното обслужване на личния състав 
и товарите на летища, пристанища и ЖП гари;  

 да са способни да следят съвременните тенденции в развитието на 

логистичната и транспортната система, средствата за проследяване на доставките и 
механизацията и автоматизацията на товаро-разтоварните дейности;  

 да ползват английски език като средство за комуникация на ниво 2-2-2-2 

съгласно SТАNАG 6001 и да познават най-общо стандартизационните 

споразумения на НАТО и съюзните публикации касаещи логистиката;  
 да използват ефективно и рационално информационни и комуникационни 

технологии и да имат добри професионални комуникативни умения; 

 да прилагат инженерните методи и модели при управление и поддържане 

на технически системи и да извършват технически експертизи и оценки на 
качеството на машиностроителни изделия;  

 да познават теоретичните основи на конструкцията, динамиката и 

устойчивостта на танковата и автомобилната техника и да планират, провеждат и 
отчитат експлоатацията на танковата и автомобилната техника. 

Изискванията към подготовката и компетенциите на военния логистичен 

персонал на оперативно ниво са изследвани чрез анализ на системата за военно 

образование на оперативно ниво в Република България. 
Придобиването на висше военно образование и квалификация за заемане на 

длъжности на оперативно ниво се провежда основно във военна академия „Г. С. 

Раковски”, а в отделни случаи и в чуждестранни военни академии и колежи. 
Военна академия провежда обучение на български и чуждестранни 

военнослужещи и граждански лица с висше образование за придобиване на 

образователно-квалификационна степен „магистър” по акредитираните си 

специалности от професионални направления „Военно дело” [47] и „Национална 
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сигурност” и образователна и научна степен „доктор” [46] по акредитираните си 

професионални направления и специалности.  
Обучението на офицерите-логистици във ВА „Г. С. Раковски” се извършва в 

магистърски програми по специалността “Организация и управление на военни 

формирования на оперативно ниво” – специализация „Логистика”.  

Целта на обучението на това ниво е да се осигурят необходимите знания и се 
развият способности и компетенции на обучаемите за работа в национални и 

многонационални щабове; вземане на решения за планиране и ръководство на 

логистичната дейност в рамките на Българската армия и в съвместни 
многонационални сили и заемане на различни командни и изпълнителски логистични 

длъжности в щабовете на съединения, щабовете на видовете въоръжени сили и 

Съвместното командване на силите както и в многонационални формированията за 

логистично осигуряване.  
Офицерите завършващи различните магистърски програми и специализации за 

организация и управление на военни формирования на оперативно ниво придобиват 

следните общи компетенции: да извършват анализ; да прилагат знанията си в 
практическите дейности; да изпълняват решения; да работят в екип; да общуват в 

рамките на организацията; да дефинират конкретните проблеми и да предлагат 

решения за тях; да познават необходимите за работата им документи и протоколи; да 

управляват времето си и да се адаптират към промените; да могат да работят в 
мултинационална и мултикултурна среда; да бъдат критични; да бъдат активни и да 

повишават своите изследователски умения. 

Акредитирани магистърски програми по специализация „Логистика“ се 
предлагат на военнослужещи и цивилни служители.  

За военнослужещите специализацията „Военна логистика“ включва обучение по 

задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини. 

Задължителните учебни дисциплини включват следното съдържание: „Военна 
логистика“, „Основи на многонационалната логистика в операциите“ и „Логистично 

осигуряване на формированията в операциите“, “Системи за планиране и управление 

на логистичното осигуряване в операциите”, “Основи на логистиката в 

мирновременната дейност на формированията от Българската армия”.  
Във Военна академия „Г. С. Раковски” се предлага широк набор от петнадесет  

броя избираеми и три броя факултативни учебни дисциплини за специализация 

„Логистика”. Тези учебни дисциплини осигуряват необходимите знания и умения, 
адекватни на изискванията на длъжностите от оперативното ниво на логистичната 

система на въоръжените ни сили. Завършилите придобиват основни знания по: 

• основи на теорията на военната логистика и нейното развитие във времето 

както и съдържанието на основните логистични функции; 
• организационната и функционална структура на логистичната система, нейната 

цел, функции, роля и задачи; 

• теорията на логистичната подкрепа на формированията на българските 
въоръжени сили в независими, съвместни и съюзнически операции; 

• теорията на логистичната подкрепа за всички военни отрасли; 

•планиране, командване и контрол на логистичната подкрепа при реагиране при 

кризи в чужбина; 
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• основите на логистичните дейности за гражданска защита, хуманитарна помощ  

и спасителни и евакуационни операции; 
• логистичното и медицинско управление при операции за реагиране при кризи; 

• планиране на транспортното движение; 

• основните документи за логистична подкрепа; 

• цикъла на управление на ресурсите; 
• информационната логистична система и други. 

В резултат на подготовката си обучаемите формират следните основни умения: 

• да могат да прилагат на практика тактиката, протоколите и процедурите за 
планиране на логистичната подкрепа в национални и коалиционни операции;  

• да изготвят необходимите им за работата документи и изпълняват 

задълженията си за командване и управление на логистичната поддръжка в 

национални, съвместни и коалиционни операции; 
• да командват подчинените си формирования, за да изпълняват мисиите и 

задачите си; 

• да планират, организират и провеждат подготовката на подчинените си 
формирования; 

• да организират и извършват независими научни изследвания в областта на 

тясната си професионална компетентност и 

• да изготвят различни стандартни документи. 
От 2005 година в „Г. С. Раковски” заработи и Регионален център за логистично 

обучение, който даде още една възможност за повишаване на квалификацията на 

обучаемите. Проектът беше завършен с френска подкрепа и е с многонационален 
статут, сертифициран по стандартите на НАТО за обучение на военни и цивилни 

логистични специалисти. Целта на обучението е да даде на българските и 

чуждестранните офицери и граждански лица целева и длъжностна квалификация и 

развие управленчески компетенции в областта на логистиката по стандартите на 
НАТО. Осигурено е обучение по различните модули на информационната логистична 

система LOGFAS и най-вече на модулите M&T (Придвижване и транспорт) и 

LOGREP. Някои от проведените курсове са включвали чуждестранни участници, от 

Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Хърватска и обучението се е провеждало на 
английски език. 

Обзорът на подготовката на логистичните офицери продължава с кратък преглед 

на изискванията към компетенциите на военния логистичен персонал на 

стратегическо ниво. Основни компетенции на офицера на това ниво се явяват: 

- да познава формирането на политиката и да провежда процедурите по 

логистичното осигуряване на въоръжените сили;  

- да може да участва пълноценно в отбранителното и оперативното планиране на 
стратегическо ниво;  

- да познава логистичните информационни системи и да организира 

разработването и внедряването им; 
- да познава многонационалната логистика, за да организира и координира 

дейностите, свързани с нея и да може да  ръководи процеса на хармонизиране на 

националната нормативна база в областта на логистиката с тази на НАТО и 

Европейския съюз; 
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- да може да планира и координира дейностите по поддръжка от страната 

домакин на съюзнически сили и транспортното осигуряване на стратегическото 
развръщане на въоръжените сили;  

- да може да извършва анализ на планираните за придобиване материални 

ресурси; 

- да познава плановете и спецификациите за материално-техническо осигуряване 
по основните програми на Българската армия; 

- да може да определя военновременните потребности на Българската армия; 

- да може да организира създаването и контрола по поддържането на 
военновременните запаси за стратегическо и мобилизационно развръщане на 

въоръжените сили; 

- да може да води отчет и анализира състоянието на осигуреността на 

Българската армия с основни образци въоръжение и техника и участва в системата за 
експортен контрол; 

- да може да организира експлоатацията на материалните ресурси;  

- да може да изготвя списъци на отбранителните продукти за снемане от 
употреба и списъци на войсковите имоти с отпаднала необходимост за Българската 

армия;  

- да може да координира снемането от употреба и бракуването на излишните за 

Българската армия отбранителни продукти; 

- да познава здравната политика в Българската армия и да организира и анализира 

дейностите по медицинското осигуряване. 

В тази глава са анализирани и възможностите на образователната ни система за 

повишаване на квалификацията на военнослужещите и цивилните служители.  

Във Военна академия „Г. С. Раковски” се провеждат два основни типа 

курсове – за кариерно развитие и курсове, ориентирани към мисиите, включващи 

подготовка за конкретна мисия или задача [48, 49, 50]. Казано най-общо целите на 
тези курсове са да дадат необходимите знания и умения за доктриналната, 

техническата и други видове оперативна съвместимост със страните членки на 

НАТО както и подготовка преди мисии. 

Анализирани са основни курсове за военни логистици във ВА ”Г.С Раковски“ като: 

курс за съюзна система ADAMS за планиране и контрол на прехвърлянето на 

многонационален контингент в оперативен театър на НАТО, курс за съюзна логистична 

система на доклади в НАТО LOGREP, курс за политика и процедури за подготовка на 

логистичен персонал за участие в мисии и курс за подготовка на логистични офицери за 

участие в ОПМ. 

Може да се обобщи, че мисията на обучението в магистърските програми, 

дългосрочните и краткосрочните курсове е да даде на българските и чуждестранните 

офицери и граждански лица целева и длъжностна квалификация и да развие 

управленчески компетенции в областта на логистиката по стандартите на НАТО. 

Курсовете са разработени изцяло в съответствие със стандартизационните споразумения 

на НАТО на български и английски език и се провеждат като национални и 

международни курсове. 

Накрая на обзора на подготовката на логистичния персонал в нашата страна е 
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направен фрагментарен преглед на изисквания на МО на Р България към 

компетенциите на военен персонал за заемане на логистични длъжности в 

структури на НАТО и ЕС. 

Изследваните международни длъжности са десет на брой, най-вече в структури 
на НАТО и ЕС, на които се извършва ротация на български военни логистици. 

Анализът показва, че общите изисквания към офицерите логистици  за 

заемане на тези длъжности са следните: 

 образование, специалност и/или квалификация - универсално изискване за 

заемане на вакантна международна логистична длъжност. Всички кандидати трябва да 

имат специалност от професионално направление „Военно дело“ на образователно-
квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ и да имат военна 

специализация – логистика; 

 военно звание и род въоръжени сили - тук има вариране в зависимост от 
мястото в съответната военна структура и спецификата на функционалните 

задължения, но като правило се допускат логистици от всички род въоръжени сили; 

 ниво на владеене на чужд език - английски език – 3333, съгласно 
стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 е универсално за всички 

международни длъжности, заради многонационалната работна среда;  

 продължителност на професионалния опит – повечето длъжности не са 
обвързани с минимален професионален стаж. Само при длъжностите началник на 

център за координация на щабните елементи за интегриране на силите на НАТО 

(NFIU) и щабен офицер “Снабдяване и услуги – клас III“ в Букурещ в щаба на 
Многонационална дивизия „Югоизток“, Румъния се изискват минимум шест и четири 

години професионален опит в областта на логистиката. 

Специфичните изисквания и компетенции към логистичните длъжности в 

щабовете на НАТО и ЕС също могат да се определят както следва: 

 организационни, координационни и комуникативни способности, умения за 

работа с компютър с актуалните версии на съвременните програмни продукти и 
свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво NATO SECRET/EU 

SECRET или национално на ниво не по-ниско от „Секретно”; 

 останалите специфични изисквания включват онези, които са специфични 
само за една или няколко конкретни длъжности – опит в изпълнението на точно 

определени логистични функции на съответното ниво, познаването на точно 

определени документи свързани с логистиката, организационната структура, 

оперативните документи и щабните процедури на НАТО или ЕС. Колкото по-висока е 
длъжността, толкова са по-високи изискванията към лидерските и организационните 

компетенции на кандидатите. 

В края на глава втора е направен опит за очертаване на основните елементи и нива 
на подготовката на военни логистици преди работа в многонационална среда и са 

направени изводи за възможности за нейното подобряване.  

Вариант на основните етапи и елементи на сегашната подготовка, които се 

преминават, за да се постигнат необходимите работни компетенции за оперативна 
съвместимост със силите на НАТО и ЕС, е показан на фигура 2.5. 
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Фиг. 2.5 примерен вариант на етапите и елементите на сегашната подготовка на 

военния персонал за работа в многонационална среда 

Ясно е, че постигането на необходимите знания и умения, водещи до оперативната 

съвместимост преминава през изпълнението на редица планирани дейности, някои от 

които трябва да се провеждат в определена последователност – не е допустимо 
военнослужещ да бъде включен в учение или многонационална военна операция на 

НАТО или ЕС, ако не е преминал успешно предходните етапи на подготовка. 

Първоначално, личния състав трябва да получи нужното обучение, образование и 

квалификация, след това да премине през съответните за специалността му упражнения, 
тренировки и учения, за да бъдат придобити необходимите способности и компетенции, 

които да позволят адекватно участие и/или ръководство на различните военни операции, 

били те многонационални, между видовете въоръжени сили или в състава на  

многонационални съвместни оперативни сили. 
От фигурата се вижда, че процеса на подготовката предполага и допуска корекции 

свързани с промените, които настъпват най-общо казано в международната 

военнополитическа обстановка и съответно и във военно-образователната ни система. 
Тази подготовка не е предназначена за  всички военнослужещи, а е фокусирана върху 

кадрите, заемащи ключови позиции, такива като командири и офицери в щабове, също 

така и офицери за свръзка и функционални и технически специалисти, които 

осъществяват взаимодействието със структурите за управление и контрол на НАТО и 
ЕС.  

Натрупаният в повече от двадесет години опит от участието на български 

представители в могонационална среда е придобит в няколко основни вида  дейности, 
като съвместни учения и свързаните с тях планиращи конференции; инспекции и 

работни посещения; конференции, семинари, курсове и работни срещи; участие в 

операции по поддържане на мира и други многонационални операции. Този натрупан 

опит за работа в многонационалната среда на НАТО и ЕС, проведените анкетни 
проучвания за целите на настоящата дисертация и изводите на експертната група на 
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НАТО, изследвала проблемите на многонационалната военна среда, потвърждават 

необходимостта от допълнителни елементи на националната ни подготовка. Тя 
може да се обобщи в следните насоки: курсове за изучаване на структурите, 

терминологията и абревиатурите в НАТО и ЕС, знания по военен английски език 

използван при различните специализации; обучение по културознание за придобиване на 

междукултурни компетенции, осигуряващи взаимно разбиране и ефективна работа в 
екип в многонационална среда; специализирани курсове за квалификация с цел 

усъвършенстване на специалната подготовка на логистиците, включително и за работа с 

логистичните информационни системи, използвани в НАТО и ЕС като LOGFAS. 
Ако към настоящия ред за подготовка бъдат включени горепосочените обучителни 

дейности, с нарастването на компетенциите на участниците ще се повиши и качеството и 

ефективността на тяхната работа. 

ИЗВОДИ ОТ ВТОРА ГЛАВА 

1. Системата за подготовка на военния логистичен персонал в Република 

България е добре организирана и дава добри резултати. Тя може да бъде 
подобрявана с въвеждането и на нови подходи, версии на програмни продукти в 

обучението, ученията и тренировките. 

2. Подготовката и постигането на всички базови компетенции на военния 

логистичен персонал се провежда в страната. Това е основата, върху която се 
надгражда индивидуалната и колективната подготовка в НАТО и ЕС. 

3. НАТО и ЕС прилагат системния подход в организацията на подготовката. 

Той включва три последователни стъпки: определяне на изискванията, изпълнение 
на подготовката и оценяване на резултатите от нея. Системният подход гарантира, 

че подготовката ще е адекватна на предявените към нея изисквания от операциите 

и ученията. 

4. Подготовката за работа в международна среда за точно определена 
длъжност изисква достигането на много и разнородни компетенции от 

военнослужещите и цивилните служители, за постигането на които те трябва да 

положат самостоятелни усилия, за да изпълняват качествено функционалните си 
задължения и представят себе си и Република България по най-достоен и 

професионален начин. 

5. Възможностите за подобряване на подготовката на национално ниво се 

откриват най-вече в по-широкото изучаването на структурите, терминологията и 
съкращенията използвани в НАТО и ЕС на английски език, на специализиран 

военен английски език, обучение по културознание за придобиване на 

междукултурни компетенции и провеждане на специализирани курсове за 

квалификация с цел усъвършенстване на специалната подготовка на логистиците. 
6. Анализът на състоянието на подготовката на български логистични 

офицери на оперативно ниво за работа в многонационален щаб показа, че тя е на 

добро ниво за тези от тях, които имат добри компетенции по логистика и английски 
език. Основните затруднения при работата с логистичните процедури, са свързани 

главно със специализираните термини и съкращения и с необходимото работно 

ниво на владеене на английски език. Те могат да се преодолеят чрез повишаване на 

компетенциите по английски език до и над 2-2-2-2, съгласно СТАНАГ 6001 и с 
преминаване на кратки специализирани курсове за логистици на английски език. 
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ГЛАВА ТРЕТА 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА 

БЪЛГАРСКИ ВОЕНЕН ЛОГИСТИЧЕН ПЕРСОНАЛ ЗА РАБОТА В 

МНОГОНАЦИОНАЛНА СРЕДА ПОД ЕГИДАТА НА НАТО И ЕС 

Въз основа на представената в глава втора настояща подготовка на 
офицерите логистици за работа в многонационална среда на всички нива на военно 

образователната ни система и изискванията на НАТО и ЕС към обучението и 

подготовката като цяло, в глава трета се разглеждат възможности за подобряване 
на тази подготовка като е синтезиран нов модел на подготовка, който интегрира в 

настоящата подготовка нови елементи, водещи до повишаване нивото на общите и 

специални компетенции, необходими на логистичните офицери за работа в 

международна среда.  Непротиворечивостта, адекватността и пълнотата на новия 
модел на подготовка на офицерите логистици е проверена чрез анализ на 

резултатите от проведено експертно изследване на тема „Необходими компетенции 

на логистичния персонал за работа в многонационална среда под егидата на НАТО 
и ЕС”.  Резултатите от проверката показват, че новия модел на подготовка в по-

голяма степен отчита предизвикателствата и спецификата на работата в 

многонационална среда и необходимите за нея компетенции. 

Последната част на глава трета слага акцент върху различни възможности за 
подобряване както на общите и общо военните компетенции на военнослужещите 

логистици, така и на специфични само за логистичния персонал компетенции. 

Голяма част от представените предложения и идеи в глава трета принадлежат на 
български и чужди военни експерти, натрупали международен опит в своята 

професионална сфера. 

Направеният в глава втора анализ на настоящия ред и съдържание на 

индивидуалната и колективната подготовка на наши военнослужещи разкри, че 
съвременна среда за сигурност изисква формирането на нови или развитието на 

редица компетенции, които са ключ към по-ефективна работа в многонационална 

среда и по-високо ниво на оперативна съвместимост между сили от различни 
нации.   Както стана ясно при разглеждането на настоящия ред на военна 

подготовка придобиването на тези компетенции не е предвидено в достатъчен обем 

и не за всички офицери, които ще работят в многонационална среда в НАТО и ЕС. 

Това налага в настоящия ред да бъде включена подготовка, която да 
гарантира придобиването на тези компетенции. Предложенията на военните 

експерти, участвали в двете изследвания по темата на дисертацията, изискват към 

сегашния ред за подготовка за работа в многонационална среда да се включат 

следните обучителни дейности: 

 курсове задълбочаващи знанията на участващите офицери относно 

структурата, терминологията и абревиатурите в НАТО и ЕС и допълващи знанията 
им по специализиран военен английски език; 

 обучение по културознание за придобиване на междукултурни 

компетенции, осигуряващи взаимно разбиране и ефективна работа в екип в 
многонационална среда; 

 специализирани курсове за квалификация с цел усъвършенстване на 

специалната подготовка на логистиците, включително и за работа с логистичните 
информационни системи, използвани в НАТО и ЕС като LOGFAS. 
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След като са анализирани изискванията към подготовката на български 

военни логистици е синтезиран нов модел на подготовката на военни логистици за 
работа в многонационална среда под ръководството на НАТО и ЕС, показан на 

фигура 3.1. 
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Фиг. 3. 1 нов модел за подготовка на военни логистици за работа в 

многонационална среда под ръководството на НАТО и ЕС 

 
Този модел съдържа поредица от стъпки, оптимизиращи процеса на 

подготовката, а тяхната правилната последователност  води до редуциране на 

ресурси и постигане на максимална ефективност за възможно най-кратък срок. 

Логическата структура на подготовката на личния състав за работа в коалиционни 
операции и щабове на НАТО и ЕС включва девет етапа или стъпала, чиято 

последователност е важна за придобиването на необходимите знания, умения и 

компетенции за работа в многонационална среда. 
Първото и второто стъпало може да се разглеждат като базови и най-

всеобхватни, тъй като те задължително включват бакалавърския и магистърския 

етап от националното обучение по военно дело, допълнено от задължителните 

квалификационни и езикови курсове. Очевидно е, че тези първи стъпала отнемат 
години и предполагат надграждането на  знания придобити от средното училище. 

Дори само постигането на базови умения по английски език е продължителен и 

сложен процес. В исторически план досега различните страни са прилагали 
различни подходи за постигане на необходимите езикови компетенции. 

Ръководствата на въоръжените сили на някои страни първоначално започнаха с 

езикова подготовка на целия личен състав, но резултатите показаха, че това е 

твърде дълъг, сложен и скъпо струващ процес, съпътстван от редица проблеми, 
като например: недостиг на преподаватели и специализирана литература или липса 

на стандарти и използване на военна терминология съществено различаващи се от 

тази на страните-членки на НАТО. В резултат на натрупания начален опит беше 
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възприет друг по-ефикасен и по-ефективен подход – приоритетно обучение на 

офицери и цивилни служители, които се подготвят за заемане на ключови 
длъжности в щабове и структури на НАТО и ЕС.  

Този подход се оказа успешен и през първите години на двадесет и първи век, 

удостоверения за владеене на чужди езици на ниво 2-2-2-2 и 3-3-3-3, съгласно 

изискванията на “STANAG 6001”, са били придобити от около 20% от офицерите в 
БА.  

Очевидно е, че този процент от гледна точка на 2018 г. е доста нисък, но към 

2001-2002 г. той е бил едно наистина сериозно постижение. Направените анализи 
доказаха, че обучението по английски език е най-времеемкия етап от подготовката 

на личния състав и са необходими между шест и десет години упорит труд за 

постигане на необходимите езикови знания и компетенции на работно и 

професионално ниво. Не след дълго се отчете и друг проблем - необходимостта за 
поддържане на достигнатото ниво на езиковата подготовка, което към момента 

доста успешно се решава с провеждането на поддържащи езикови курсове в 

различните военни образователни институции в България. 
От методологическа гледна точка интерес представлява въпроса за 

оптималната продължителност на времето за подготовка, както на целия процес на 

обучение, така и на отделните му етапи и необходимите условия за постигането на 

желаните резултати в края на такава езикова подготовка. Въпреки различните 
мнения по този въпрос, мотивацията на всеки обучаем, постоянството и 

продължаването на работата по чуждия език и след завършения курс, е безспорно 

най-важния фактор за успех, трайни знания и повишаването на езиковите 
компетенции. 

Нужно е да бъде отбелязано, че след завършване на бакалавърския етап от 

националното обучение по военно дело, започват два много съществени за 

подготовката на офицера процеса. Първият представлява обучението от практиката 
на военната служба, както и обучението в курсове за квалификация през целия 

период на военната служба на офицера. Вторият е дългият процес на самообучение, 

който също трае през целия период на военната служба на офицера. Тази 

непрекъснатост и продължителност на тези два процеса, съпътстващи военната 
служба имат следните две важни характеристики: 

 те имат най-силно въздействие, тъй като действат през много дълъг период 
от време, сравнени с по-кратки други процеси;  

 те влияят пряко и веднага на всички останали етапи на военната подготовка, 

а не косвено чрез поуките от практиката, както е при други процеси. Това 
означава, че те влияят на цялостната подготовка за работа в 

многонационална среда бързо и комплексно. 

Посочените две характеристики придават уникалност и важност на тези два 

паралелни процеса на обучението в службата и курсове за квалификация за 
офицерите и самоподготовката, която те осъзнато трябва да провеждат, за да 

подпомагат развитието си. 

Третото стъпало в последователността на стъпките за постигане на 
необходимите знания, умения и компетенции за работа в международна среда 

преминава през изучаване на структурите, терминологията и абревиатурите 

използвани в НАТО и ЕС на английски език и специализирано обучение по 
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английски език, базирано на текстове и документи от областта на военната 

логистика. 
От една страна това стъпало не може да бъде откъснато от общата езикова 

подготовка, която е базова, но от друга страна, това е един качествено нов етап, тъй 

като включва в себе си малко позната или непозната военна терминология. Често в 

оригиналните документи на НАТО и ЕС се използва термини, която не 
съответстват точно на използваните до този момент в БА. Следователно, 

спецификата на двата така близки, но взаимно допълващи се етапи на 

подготовката, изисква тя да бъде провеждана под ръководството не само на 
квалифицирани езикови специалисти, но и съвместно с военни експерти, които 

познават тази област. Пример за такъв вид положителна симбиоза може да се 

разглежда курса „Специализиран тактически английски език за сухопътните 

войски“ (Tactical English for Land Forces), който се е провеждал в департамент 
„Оперативна съвместимост“ на ВА „Г.С. Раковски“, когато тази структура 

съществуваше. За този курс съвместно са работили англоезичните преподаватели 

от катедра „Приложна лингвистика“, експерти от щабове на НАТО и други 
български офицери с добра щабна, академична и езикова подготовка. Такава 

подготовка се провежда и сега, през 2018, от неговия приемник департамента 

“Езикова подготовка” в същото учебно заведение, което доказва, че тя е успешна 

през годините. 
Четвъртото стъпало е свързано с обучение по културознание, за да могат 

офицерите да придобият необходимите междукултурни компетенции. Така 

наречените “cultural awareness” курсове, които са важни и успешни във времето,  
запознават военнослужещи и цивилни служители с най-важните аспекти от 

историята, културата, езика и традициите на чуждата страна, където се провежда 

мисията, но те не предлагат подходи за обучение по междуличностна комуникация, 

стилове на работа, за да се преодолее различната национална етика на работното 
място, която, както беше доказано с изследването на експертната група на НАТО 

върху ефективността на щабовете, пречи на многонационалната екипност. 

Петото стъпало за придобиване на необходимите знания, умения и 

компетенции за работа в многонационална среда, преминава през подготовка за 
работа в международни щабове и включване в многонационални съвместни сили на 

НАТО. Този етап включва курсове за изучаване на процедурите по оперативното 

планиране (Operational Planning Procedures Courses). Командните звена и 
подчинените им структури трябва да използват единен модел в процеса на 

оперативното планиране за дадена операция на тактическо, оперативно или 

стратегическо ниво. Този етап от подготовката се провежда от специалисти - 

военни експерти, които познават в детайли същността на процеса. Това стъпало е 
необходимо да бъде изкачено, с цел подготовка при планиране на съответните 

военни дейности и разработване на необходимите формализовани документи, както 

и тяхното разпространение до съответните структури и потребители. Този вид 
обучение се фокусира преди всичко върху пет степенния модел на оперативното 

планиране, с особен акцент при разработването на различните варианти за действие 

и избора на най-оптималният от тях, чрез използване на съответния за 

специализираната военна област софтуер.  
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Шестото стъпало в логическата стълбица на подготовката за работа в 

многонационална среда включва обучението на специалисти. Този етап изисква 
използването на изключително голямо разнообразие на форми и методи за 

обучение в зависимост от вида на специализациите им. Практиката показва, че 

добра подготовка и високи успехи могат да бъдат постигнати при комплексното 

използване на тренажори, компютърни системи, провеждане на командно-щабни 
учения, компютърно-подпомагани учения, компютърно подпомагани командно-

щабни учения и съпътстващите ги планиращи конференции, курсове, семинари, 

работни срещи и други дейности. 
 Седмото и осмото стъпало в необходимата подготовка за работа в 

многонационална среда заема предварителната и непосредствена подготовка преди 

участие в определена мисия, при което от ключово значение е доброто ползване на 

английски език. Според специалистите, най-ефективно е поддържането от всяка 
страна на бойни формирования, които да са в готовност, за да бъдат използвани при 

необходимост в мисия в минимални срокове. Усилията са насочени за отработване 

на отделни въпроси свързани с конкретна мисия. Целта е военнослужещите да 
бъдат максимално подготвени за участие в предстоящата им мисия.   

 Деветото и последно стъпало в логическия ред на дейности за подготовката 

за работа в многонационална среда е самото участие в мисия на многонационални  

сили. Това е мястото и времето, където на практика могат да бъдат показвани 
постигнатите знания и практически умения, чрез непосредствени действия в 

конкретната реална обстановка. Важен елемент от участието в мисия е да бъде 

събран и споделен натрупаният боен опит от всеки участник. Последващият го 
анализ е предмет на системата за поуки от практиката. 

Този вариант на модел на подготовката на логистици за работа в 

многонационална среда под ръководството на НАТО и ЕС обхваща процеса на 

изпълнение на всички основни национални и на НАТО изисквания към техните 
компетенции. 

За проверка на непротиворечивостта, адекватността и пълнотата на новия модел 

за подготовка на военен логистичен персонал за работа в многонационална среда под 

ръководството на НАТО и Европейския съюз е проведено експертно изследване със 
специалисти от дирекция „Логистика”, от бригада „Логистика” и със слушатели във 

Военна академия „Г. С. Раковски”[3]. 

Изследването е направено като са зададени осемнадесет въпроса на всеки 
интервюиран, за да се открият и оценят основни характеристики на необходимите 

компетенции на логистичния персонал за работа в многонационална среда и има 

следната последователност: разработени са анкетни карти с въпроси, логистични 

специалисти от посочените по-горе структури са попълнили анкетните карти с въпроси и 
е направена статистическа обработка на отговорите, анализ и са синтезирани изводи. 

За постигане на гореописаната цел са формулирани следните конкретни задачи: 

 да се открият и анализират необходимите компетенции на военния 
логистичен персонал за успешна работа в многонационална среда; 

 да се оцени нивото на индивидуалната и колективната подготовка на 

персонала; 

 да се анализира състоянието и оцени системата за подготовка на военния 
логистичен персонал; 
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 да се анализира системата за извличане на поуки от практиката при 

подготовката на военния логистичен персонал и да се предложат препоръки за 
нейното подобряване. 

Решаването на тези задачи е постигнато като са зададени 18 основни въпроса и 

някои подвъпроси на всеки интервюиран. От една страна, няколко тематично свързани 

въпроса формират група, в която се оценяват отделните компетенции на военния 
логистичен персонал, а от друга страна,  няколко групи въпроси служат за оценка на по-

общи фактори, като корелацията между нивото на владеене на английски език и нивото 

на други компетенции. 
Повечето въпроси са затворени и имат петстепенна скала, с оценки от „Твърдо не” 

до „Твърдо да”, други въпроси са с повече възможни отговори или са от отворен вид.  

Анализирани са резултатите от изследването отнасящи се до важността и 

адекватността на подготовката на военните ни логистици (индивидуална и колективна, 
на национално и многонационално ниво). Освен това са обобщени експертните 

предложения за подобряване на подготовката, за необходимите компетенции за 

назначаване на международна длъжност, за наличието на утвърдена практика за 
споделяне на опита от работа в международна среда и за необходимостта от създаване на 

целенасочена система за развитие на кадри за работа в многонационална среда. 

Получените резултати от отговорите на зададените въпроса са представени на 6 

графики в труда, като по-долу са представени две от тях. 
Предложенията за подобряване на индивидуалната подготовка за работа в 

международна среда са показани в графичен вид на фигура 3.4. 
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2.1 Как да се подобри индивидуалната подготовка

 
Фиг. 3.4 Предложения за подобряване на индивидуалната подготовка 

На този въпрос интервюираните са дали разнообразни отговори. 
Въпреки това от фигурата става ясно, че две от предложенията за подобряване на 

индивидуалната подготовка преобладават над останалите - това са подобряване на 

езиковите умения (33,3%) и курс за подготовка за конкретната длъжност (22,2%).  
За проверка на необходимостта да се получат определени компетенции преди 

назначаване на международна длъжност са получени разнообразни предложения, които 

са показани на фигура 3.5. 

 Сред разнообразието от отговори се вижда, че преобладават три предложения: 

 да се усвои всичко за конкретната длъжност; 

 да се усвоят необходимите за работата СОП ; 

 да се достигне до високо ниво на езикова подготовка. 
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8.1 Необходими компетенции за назначаване на международна длъжност в [%]

 
Фиг. 3.5 Необходими компетенции за назначаване на международна длъжност  

Дадените отговори потвърждават, че това са основните компетенции, които са 
необходими на назначените на международна длъжност, за да изпълняват успешно 

задълженията си. Освен тях важни са и предложенията да се познават актуалните 

нормативни документи, да се усвоят СОП на формированието и да се придобият всички 
компетенции за конкретната длъжност. 

Анализът на резултатите от проучването показва, че целта и задачите на 

изследването са постигнати и се налагат следните основни изводи: 

 Индивидуалната и колективната подготовка на военния логистичен 
персонал са с голяма важност (70%), но не са напълно адекватни на изискванията 

на НАТО (около 50%). 

 Определени са три основни насоки за подобряване на компетенциите на 
военния логистичен персонал за успешна работа в многонационална среда - да се 

усвои всичко за длъжността; да се усвоят необходимите за работата СОП и 

военните логистици да постигнат и поддържат висока езикова подготовка.  

 Основните две предложения за подобряване на индивидуалната и 
колективната подготовка за успешна работа в многонационална среда са 

подобряване на езиковите компетенции (33,3%) и преминаване на курс за 

подготовка за работа на конкретна длъжност (22,2%). 
 Отчетена е необходимост от подобрение на системата за поуки от 

практиката. От анализа на отговорите се налага извода, че СКС, Военна академия 

„Г.С. Раковски” и дирекция „Логистика” трябва да са основните движещи сили в 

този процес. 
 Преобладаващата част от интервюираните специалисти (68,7%) смятат, че 

има необходимост от създаване на целенасочена система за развитие на военни 

логистични кадри за работа в многонационална среда.  
Проведеното анкетно изследване за необходимите компетенции на военния 

логистичен персонал за работа в многонационална среда и за основните елементи 

на системата за тяхното придобиване, ясно доказват непротиворечивостта, 

адекватността и пълнотата на новия модел за подготовка на военни логистици за 
работа в многонационална среда под ръководството на НАТО и ЕС, показан на 

фигура 3.1. Направените предложения за повишаване на компетенциите на военния  

логистичен персонал за работа в многонационална среда допринасят за обогатяване 

на модела за подготовка на военни логистици за работа в многонационална среда 
под ръководството на НАТО и ЕС. 

В края на глава трета са представени предложения за повишаване на 

компетенциите на военен логистичен персонал за работа в многонационална среда 
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под ръководството на НАТО и ЕС. Първата група предложения се отнасят до 

повишаване на общите компетенции на военния персонал за работа в 
многонационална среда, както следва: 

 предложения за практически обучения за разрешаване на проблеми 

в международни екипи. Международните работни срещи, конференции и други 
професионални събития и мероприятия са добър начин за създаване и поддържане 

на умения за по-добра екипна комуникация и по-бързо сработване на хора от 

различни страни с различни национални черти, но те далеч не са достатъчни. Също 

така е известно, че военните командири и участници, на които им предстои мисия в 
чужбина преминават през подготовка за спецификата на страната, в която ще 

пребиват и служат, така наречените “cultural awareness” курсове. Те запознават 

военнослужещи и цивилни служители с най-важните аспекти от историята, 
културата, езика и традициите на чуждата страна, но те не предлагат програми за 

обучение по междуличностна комуникация, стилове на работа, организационни 

и/или екипни модели. Ето защо там където работят участници от различни страни, 

на които по силата на своите позиции е необходимо да вземат решения, е 
оправдано да се провеждат семинари за развиване на лидерските им компетенции 

за работа в международна среда. В монографията си „Решаващи фактори на 

лидерството в многонационална среда” д-р Зейлер от швейцарската военна 
академия в Цюрих дава предложение за така наречените “Intercultural dilemma 

trainings” − обучения, които да се базират на сценарии от реалния живот и 

включват четири етапа, както е показано на фигура 3.8. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Фиг. 3.8 обучения за разрешаване на проблем в многонационални екипи 

 
Ползата от такъв тип практически обучения е многообразна. Участниците не 

само се фокусират върху реално съществуващи военни проблеми или конфликти, 

но и се научават да разбират позициите на хора с различен национален произход, 

ценностна система, разбирания, характери, които имат различни стратегии за 
разрешаване на проблеми и стилове на комуникация. Такива практически обучения 

биха били един надежден начин да се повишат компетенциите на лидера, който 

трябва да действа ефективно в една динамична международна среда, на която 
влияят сложна мрежа от вариращи фактори.  

 

Представяне на проблем специфичен за самата мисия на професионалисти от 
различни страни 

Презентации и дискусии на различните решения на проблема  

 Всички участници разработват самостоятелно решение със съответната 
мотивация 

Достигане на групово решение на проблема 
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 преминаване през обучение на тема „Компетенции за устна и 

писмена комуникация на английски език за работа в многонационална среда”. 

Независимо че основите на военните науки и езиковите знания се полагат във 

военните образователни институции, работата в многонационална среда налага 

придобиването на допълнителни знания и умения, които да направят възможно 
качественото изпълнение на специфичните трудови задачи в многонационална 

среда. Например, ако български офицер е одобрен за заемане на задгранична 

длъжност, той или тя трябва да е добре запознат с това какво място ще заема в 

структурата на НАТО или ЕС, а това значи да познава много добре тези структури 
и длъжностната характеристика за съответната позиция. Необходимо е работещите 

в международна среда да са запознати и със субординационните отношения, в 

които те ще се намират по отношение на другите си колеги в йерархията по 
хоризонтала и по вертикала на военната йерархична скала. Те трябва добре да 

познават и своите права, задължения и отговорности, и основните военни 

доктрини, прилагани стандарти и база данни в своите професионални области. Част 

от тези специфични знания, които бяха споменати, могат да се набавят с 
ползването на родния език, но е най-добре те директно да се придобиват като се 

четат и изучават документите и процедурите на английски език. Експертите 

натрупали професионален опит в международна среда често споделят, че преводите 
на доктрини, стандарти и документи, направени от лица неспециалисти в 

съответното професионално направление, могат да бъдат неточни или напълно 

различни по интерпретация, от това, което съставителя на документа е имал 

предвид на оригиналния език на документа. Това на свой ред не само може да 
заблуди, затрудни или дезинформира лицата, които придобиват своите знания от 

преводи на документи на родния си език, но в реални мисии грешната 

интерпретация може да струва човешки живот. Добър вариант за предотвратяване 
на подобни ситуации е да се намерят начини военнослужещите и цивилните 

служители да придобиват езикови компетенции близки до тези на професионалните 

преводачи и/или езикови специалисти да придобиват академични знания в 

специфични професионални области каквото е военното дело. Постигането на 
такива цели би доказало нарастващата важност на интердисциплинарните 

изследвания като цяло. Въпреки че според стандартизационното споразумение на 

НАТО STANAG 6001 ниво 2-2-2-2 е прието да се нарича работно, много 
наблюдения сочат, че в редица случаи то не е достатъчно, за да се чувстват 

работещите в международна среда уверени и спокойни, че добре изпълняват 

функционалните си задължения, прилагайки техните езикови умения. Нивото на 

езика, на който са написани военните доктрини, стандарти и споразумения е 
типичният военен професионален език, който според стандартизационното 

споразумение на НАТО STANAG 6001 е ниво 3-3-3-3 с всичките негови езикови 

характеристики. Ето защо такова ниво на владеене на английски език се изисква от 

кандидатите за работа в щабове на НАТО и ЕС. Повечето документи, които се 
публикуват ежегодно, не се превеждат не само поради големия им обем, а и защото 

те ще са остарели по съдържание когато преводът е завършен. Това поставя 

въпроса колко е важно работещите военнослужещи да ползват необходимите им 
документи и материали в тяхното професионално направление директно на 

английски език и колко важно е непрекъснатото усъвършенстване на езиковите 
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компетенции. Освен това, каквато и длъжност да заемат българските представители 

в щабове на мисии и коалиционни щабове на НАТО и Е, качествената комуникация 
в такава многонационална работна среда предполага теоретически и практически 

познания в много области свързани с официалното и неформално общуване и на 

английски език, които не винаги са проекция на усвоените от тях модели за устно и 

писмено общуване на родния език. Нещо повече, постигането на такива 
компетенции е не само белег на висок професионализъм, но може да предотврати 

редица конфузни ситуации на високо ниво, каквото е общуването в 

многонационална среда. Ето защо се счита за необходимо да се предложи програма 
на курс за обучение на тема „Компетенции за устна и писмена комуникация на 

английски език за работа в многонационална среда” [6], която да навакса 

пропуските във формата и съдържанието на тези знания и компетенции на 

българския личен състав, както и да ги подобри и систематизира. По идеи на 
завърнали се български представители от мисии и международни длъжности са 

подбрани следните теми за обучение на английски език, които са необходими за 

работна среда, където английският език е основният работен език. Това са:  
 правилна и ефективна комуникация по телефона (correct and effective 

telephone communication); 

 оставяне на съобщение на телефонния секретар (leaving a message on the 

telephone); 
 понятие за събрание, видове, подготовка и провеждане (meetings, types, 

preparation and staging); 

 дневен ред на събрание (a meeting agenda); 
 откриване и закриване на мероприятия, представяне на себе си и на други 

лица (opening and closing of events, self-introductions and introductions of 

others); 

 презентации, задължителни елементи на презентацията (structuring and giving 
presentations); 

 брифинги, видове, подготовка и изнасяне (briefings, types, structuring and 

giving briefings); 

 посрещане на гости (receiving guests); 
 използване на английски език за различни социални функции и нужди, като 

например (using English for various social functions and needs, such as): 

 изразяване на умения и способности (expressing what we are able and 
unable to do); 

 даване на съвети и предложения (giving advice, suggestions and offers;  

 изразяване на сигурност и съмнение, съгласие и несъгласие, одобрение 

и неодобрение, възможност, вероятност и липса на възможност и 

вероятност (expressing certainty and doubt, agreement and disagreement, 
approval and disapproval, possibility/probability and 

impossibility/improbability);  

 даване на разрешение и мнение (giving permission and opinion); 

 изразяване на намерения, предпочитания, извинения и отказ (expressing 

intentions, preferences, apologies and refusal). 

Направени са и предложения за повишаване на професионалните компетенции 
на български логистичен персонал чрез използване на възможностите, които са 
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предоставени от Българската асоциация по логистика (БАЛ). В нашата страна БАЛ 

се явява посредник и приемник на дейността на Европейската асоциация за 
логистика (European Logistics Association - ELA) и представлява  една добра 

възможност за повишаване на компетенциите на логистичния персонал в 

Република България. Ето защо в дисертационния труд са представени подробно 

нейните основни цели и задачи и конкретни обучения и услуги, което би дало 
отговор на въпроса как тя може да подпомага допълнителната квалификация и 

преквалификация на всички български логистици. 

Друг източник на обучение и самообучение по логистика се явява 
използването на учебници по логистика на  английски език самостоятелно или с 

преподавател. 

През последните десетилетия бяха създадени доста качествени учебници и 

други пособия по най-обща и по-специализирана логистика на английски език, 
които се предлагат от чужди издателства и в интернет пространството като платени 

или безплатни интелектуални продукти [35, 40, 41]. Най-голямото им предимство е 

систематизирания подход на авторите по отношение на преподаваните теми 
(включени са раздели занимаващи се с различните функционални области на 

логистиката) и наличието на достатъчно езикови упражнения, които да спомогнат 

усвояването на учебния материал дори в случаите на самообучение. Независимо от 

свободния достъп до източниците на обучение, повечето автори още в 
предговорите към своите учебници уточняват за кого са предназначени техните 

продукти и на какви изисквания трябва да отговарят самите обучаеми, за да имат 

максимална образователна полза [72].  
Съществуват множество учебни материали по логистичен английски език, 

които се предлагат на пазара, някои са сложно написани или са по-теоретични, 

други са твърде специализирани или твърде скъпи. Поради тези и други 

съображения, като оптимално съотношение на качество и тематика, препоръчваме 
за лесно ползване два достъпни учебника. Първият е на Marion Grussendorf, English 

for Logistics [63], от поредицата Оxford Business English на издателство Oxford 

University Press, който може да бъде закупен от самото издателство или онлайн. 

Този учебник се ползва и от няколко езикови школи, които предлагат курсове по 
специализиран английски език. С добро реноме се ползва езиково училище Intellect 

–(thttp://www.intellect.bg/courses-for-adults/english-adults/express-english/english-for-

logistics.html), което е подходящо за тези, които предпочитат да учат с 
квалифициран учител. Школите Intellect разполагат с квалифицирани 

преподаватели, специалисти в съответната професионална област и множество 

учебни звена на територията на град София. Учебникът English for Logistics е 

предназначен за работещи и студенти в сферата на логистиката, които се нуждаят 
от английски език с цел комуникация в области като транспортиране, доставки и 

складиране на стоки. Курсът е изключително комуникативно разработен и обхваща 

теми като логистични акроними, продуктови гами, 3PL доставчици, услуги с 
добавена стойност, управление на инвентара, оборудване за транспортиране, 

товарене и разтоварване, типове контейнери и стоки, маркировки, товарене, съвети 

и инструкции за доставка, складови бази, документация за чуждестранна търговия, 

инструкции за внос, методи на плащане и други логистични теми. 

http://www.intellect.bg/courses-for-adults/english-adults/express-english/english-for-logistics.html
http://www.intellect.bg/courses-for-adults/english-adults/express-english/english-for-logistics.html
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Другият учебник, който предоставя добро качество, много упражнения и 

разнообразно тематично съдържание е на Yulia Stukalina, Professional English for 
Students of Logistics [95], издаден в Рига през 2014 г. от Института по транспорт и 

телекомуникации (www.vkok.ee/.../Professional_English_for_Students_of_Logist). 

Учебникът разширява познанията на обучаемите в областта на професионалната 

терминология, повишава уменията им по всичките езикови умения – четене, 
слушане, писане и говорене на професионални теми. Той съдържа десет раздела, 

където предмет са ключови логистични концепции, има сборник на основните 

логистичните термини и друга справочна литература. Текстовете, макар и 
адаптирани за образователни нужди, са от автентични източници и са последвани 

от множество упражнения с фокус върху професионалната лексика и по-трудната 

граматика. 

Според повечето лингвисти ползването на цялостна учебна система има 
значително психологическо предимство, тъй като създава мярка за напредък и 

постижение у самия обучаващ се. 

Електронните материали и онлайн курсовете за обучение по логистика на 
английски език, като начин за самостоятелно увеличаване на професионалните 

компетенции, има своите предимства и недостатъци. Като граждани на двадесет и 

първия век и в съответствие с Европейската инициатива приета през 2004 г. за 

учене цял живот с помощта на технологиите (thе“e-Learning Programme”),  всяко 
съвременно обучение вече включва в различна степен електронни медийни и 

мултимедийни източници (материали за слушане, видеофайлове, YouTube, 

телевизия и радио, онлайн вестници и списания и др.). Техни основни предимства 
са разнообразието, лесната интернет достъпност, автентичността, ниската цена 

спрямо огромния брой обучаеми, за които те са достъпни. Тези преимущества 

обаче, могат да благоприятстват само онези обучаеми, които са достигнали вече 

достатъчно високо ниво в професионално и езиково отношение, за да могат да се 
справят сами. Изводът, които може да се направи тук е, че интернет източниците, 

като учебен материал, е препоръчително да се използват като обогатяващи, 

допълнителни средства за обучение т.н. (blended e-learning) и/или там, където 

книжната учебна литература е недостатъчна. Най-добрата опция при ползването на 
електронни материали за обучение по логистика на английски език е съвместната 

работа на преподавател и обучаем/и, за да могат те да бъдат максимално полезни.  

Направени са разнообразни предложения за повишаване на компетенциите на 

офицерите логистици за работа в многонационална военна среда под 

ръководството на НАТО и ЕС. Основните предложения за повишаване на 

индивидуалната подготовка на офицерите логистици за работа в многонационална 

военна среда са свързани с ползване на официални сайтове на НАТО за обучение и 
подготовка. Важен източник на самообучение и индивидуална подготовка е сайтът 

на НАТО с оригинално наименование NATO Joint Advanced Distributed 

Learning [43]. 
Както стана ясно от глава втора подготовката за заемане на всички 

международни длъжности включва задължителната институционална колективна и 

индивидуална подготовка за кандидатите, но подготовката за заемане на точно 

определена длъжност изисква и много още лична допълнителна подготовка 
свързана с обхвата, конкретните задачи, отговорности и документи на самата 

http://www.vkok.ee/.../Professional_English_for_Students_of_Logist
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длъжност. В тази връзка е нужно да бъде подчертано, че е невъзможно и финансово 

необосновано военно образователните институции и съответните органи на МО да 
предлагат институционално обучение и подготовка само за една единствена по 

рода си длъжност, но те трябва да подпомагат и улесняват самостоятелната 

подготовка на мотивираните кандидати. 

Сайтът е разработен от експерти на НАТО и предлага курсове и информация, 
които са не само полезни, но и в повечето случаи задължителни за успешна работа 

в задгранични представителства. Всички кандидати още при пристигането си в 

съответната структура на НАТО получават служебен достъп до този сайт чрез 
индивидуален потребителски профил. Информационната система е интерактивна и 

позволява улеснено запомняне и проверка на усвоените знания. Първата група 

представлява въведение в НАТО (Introduction to NATO), чиито модули включват 

знания, задължителни за всеки работещ там, като структури на НАТО, процесът на 
вземане на решения и планиране в отбраната, международните връзки на НАТО и 

еволюцията на неговата стратегия, актуални проекти и проблеми и други. Втората 

група предлага обучение по английски език за работа в НАТО и развива 
компетенции за по-успешна устна и писмена комуникация в професионалната 

НАТО среда, въвежда по-голямата част на т.н. език на НАТО, специфичните 

термини, които се ползват със съответните им абревиатури, документите, които 

служителите ползват и изготвят за различните работни ситуации, формите на 
официално общуване и работа, като събрания, брифинги, представяния и други. 

Третата група, наречена Introduction to Exercise Planning, включва много широка 

гама от общи и специализирани щабни планиращи курсове, където ползвателите 
могат да усъвършенстват компетенциите си в техните професионални области за 

изпълнение на специфичните им служебни задължения. Можем да посочим за 

пример курсът на обединеното командване по операциите за подготовка на 

оценители за сертифициране на логистични тактически формирования (ACO 
Logistics Tactical Evaluation TACEVAL Evaluator Course), чиято цел е да подготви 

обучаемите за изпълнение на задълженията си като оценители за работа в областта 

на логистиката по време на сертифицирането на формирования от ВВС.  

Сайтът на НАТО за обучение – NATO Joint Advanced Distributed Learning не 
само предоставя и проверява придобитите общи и специализирани знания, но дава 

и ясна ориентация за позиционирането и субординацията на всяка длъжност 

спрямо другите компоненти в съответната структура на организацията. 
Всички военнослужещи и цивилни служители биха могли да се възползват и 

от още един много полезен сайт на НАТО “NATO e-learning Education and 

Training” [52] , където могат да открият различни “NATO partner online courses” и 

“NATO e-learning Programs”. Важно условие за самоусъвършенстване с тези 
обучителни и образователни източници се явява достатъчно високо ниво на 

владеене на английски език. 

Друго предложение за подобряване на индивидуалната подготовка на 
българските офицери логистици, би било създаването на база данни за поуки от 

практиката в една или няколко структури на МО (ВА „Г.С.Раковски“, СКС, 

дирекция „Логистика“ или видовете ВС), където да се съхранява този натрупан 

колективен професионален опит и при необходимост да се предоставя на 
нуждаещите се от същата или други структури. По този начин всички 
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военнослужещи и цивилни служители, които търсят специализирана подготовка 

преди тяхното кандидатстване за международна длъжност ще могат да се запознаят 
със събрания опит на българските представители, които са я заемали преди тях. 

Установената практика до този момент не включва достатъчно полезен и достъпен 

начин за документиране и споделяне на натрупания опит и компетенции от страна 

на завърналите се от мисии и международни длъжности военнослужещи и цивилни 
служители. Известно е, че всички тези работни места са временни, осигуряват се от 

страните-членки на НАТО на ротационен принцип и носят своята специфика. Ето 

защо е в интерес на Министерството на отбраната и на самите служители да се 
създаде и поддържа някаква форма на приемственост и обмяна на опит, която да 

подпомага подготовката на други военнослужещи и цивилни служители,  които ще 

работят след тях на същите длъжности.  

Създаването на такава практика значително ще улесни и скъси процеса на 
подготовка на други техни колеги и ще съхрани придобитите изключително 

специфични знания, опит и компетенции. Тя би допълвала съществуващата 

теоретична и практическа подготовка на българските представители, на които 
предстои работа и/или дългосрочна командировка в чужбина.  

Тази идея е проверена и потвърдена от резултатите, получени в анкетата, 

изследваща възможностите за повишаване на компетенциите на логистичния 

персонал [3], където нашите колеги са дали разнообразни предложения, свързани с 
начина и формите за осъществяване на такъв вид приемственост на знанията и 

работата. Освен създаването на център с база данни и дело „Поуки от практиката“, 

където да се съхраняват събраните документи и доклади на предшествениците за 
нуждите за бъдещите участници в мисии и структури на НАТО и ЕС, бяха 

направени и следните предложения: поне един път годишно да се организират 

семинари, дискусии, срещи, кръгли маси и брифинги, където предходни участници 

в мисии да участват в обучението на следващите колеги и така чрез такива лични 
контакти да се дадат най-правилните препоръки преди заминаване, събраната 

информация от обратната връзка да се предоставя на номинираните логистици 

задължително от изпращащата структура, за всяка длъжност или мисия да има 

електронна страница в АИС на БА с контрол на достъпа и да се провеждат 
опреснителни или актуализиращи обучения/курсове за съответната длъжност, 

включително и краткосрочни (до три дни) курсове във ВА „Г.С.Раковски“, като се 

привличат лектори от дирекция „Логистика“ с опит в международни щабове, тъй 
като технологиите и документите непрекъснато търпят развитие. 

Нужно е да се отбележи, че повечето предложения от офицерите логистици са 

свързани с заемане на позиция в мисии на НАТО, тъй като болшинството 

анкетирани имаха такива знания и опит и техните предложения се свързват както с 
индивидуалната така и с колективната подготовка на личния състав. Дадени бяха 

още и следните идеи: провеждане на подготовка за конкретна позиция включваща 

общи познания за самата структура, процедурите за работа, актуални нормативни 
и свързващи документи, изучаване на длъжностната характеристика преди поемане 

на работата в международната среда и запознаване с новостите и отговорностите на 

позицията. Във ВА „Г.С.Раковски“ да бъдат привличани като гост-преподаватели и 

да бъдат мотивирани да кандидатстват за щатни места логистици преминали през 
длъжности в международни щабове, а не да се разчита само на споделянето на 
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събрания професионален опит. Последната препоръка е свързана с даване на 

приоритет в обучението във ВА „Г. С. Раковски“ на практическите занятия, не 
толкова на теорията и участването в повече симулационни игри. 

Част от анкетираните колеги споделиха, че за да бъде ефективна 

индивидуалната подготовка на военните логистици, тя трябва да се провежда в 

международна обстановка, където има възможност за създаване на условия 
максимално близки до тези на операцията – по възможност веднъж годишно. 

Такава подготовка успешно би се съчетала с преминаването на предварителни 

учения/курсове, свързани с изпълнението на задачите в съответната мисия.  
Направени са предложения за използване на източници за самостоятелна 

подготовка чрез документи,  професионална литература и логистична библиотека. 

Тази примерна литература на логистична тематика [53] е представена в 

Приложение 3 на труда. 
Относно колективната подготовка на офицерите логистици за работа в 

многонационална военна среда са направени следните предложения за нейното 

подобряване: по-активно участие в многонационални учения и инициативи и 
създаване на специализиран учебен модул за обучение по английски език 

предназначен за военни логистици. 

Такъв учебен модул и съпътстващата го програма биха включвали оригинални 

текстове от областта на военната логистика, където с практически упражнения и 
примери да се изучава спецификата на военния логистичен английски език. Акцент 

трябва да бъде поставен върху трудностите в граматиката, синтаксиса, лексиката и 

съкращенията, които обикновено възпрепятстват разбирането на този вид 
професионален текстове, като предложения относно текстовете за такъв учебен 

модул е препоръчително да бъдат дадени от самите участници в такова обучение 

след т.н. анализ на нуждите (needs analysis), защото те най-добре познават своите 

професионални нужди и интереси. Известно е, че работата на логистиците и 
съпровождащата я документация и в родна и в международна среда е твърде 

разнородна, затова съдържанието и обема от материали трябва да се определи от 

конкретните участници след прецизен анализ на нуждите.  

Последните предложения са за увеличаване на специализираната логистична 
подготовка, включваща обучение за работа с информационна система „Логистика 

на БА” и поетапно изучаване на модулите на LOGFAS. 

Постоянен приоритет за НАТО представлява внедряването и 
усъвършенстването на логистичните му информационни системи. 

Автоматизираната информационна система на алианса за планиране на 

логистичното осигуряване LOGFAS (Logistics Functional Area Services) е 

инструментът за планиране на логистичното осигуряване на силите участващи в 
операции на НАТО и тези, включени в състава на силите за отговор на НАТО 

(NRF), но за съжаление въпреки изградената система за подготовка в 

специализирани курсове все още е недостатъчен броя на офицерите, които са имали 
възможност да се обучат за работа с нейните модули.  

Поетапното изучаване на LOGFAS трябва да включва повечето от модулите: 

LOGFAS Basics – той дава основни знания и умения за възможностите на 

логистичната информационна система на НАТО, включващ информация за 
GEOMAN (Geo Manager) – модул за управление на географска информация в 
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системата и LDM (Logistics Data Manager) – модул за управление на базата с данни 

на системата LOGFAS; ADAMS (Allied Deployment and Movement System) – модул 
за развръщане и придвижване от системата на НАТО LOGFAS; CORSOM (Coalition 

Reception, Staging and Onward Movement) – модул за приемане, разполагане и по-

нататъшно придвижване от системата на НАТО LOGFAS; EVE (Effective Visible 

Execution) – модул за проследяване от системата на НАТО LOGFAS; ACROSS 
(Allied Commands Resource Optimisation Software System)  –   модул от системата на 

НАТО LOGFAS за планиране на запасите от боеприпаси решителни за изхода на 

бойните действия, който се използва в процеса на отбранителното планиране на 
НАТО; SPM (Sustainment Planning Module) – модул за планиране на необходимите 

материални ресурси от системата на НАТО LOGFAS и LOGREP (Logistics 

Reporting Tool) – модул за логистични доклади от системата на НАТО LOGFAS. 

Това, което улеснява изучаването на отделните модули на LOGFAS е 
ползването на единна база данни на системата LOGFAS (database LOGBASE), като 

всички данни могат лесно да се обменят и използват за изпълнение на различни 

задачи от разполагане и планиране с обратна логистична информация до 
поддръжка на различни операции.  

На финала на труда са направени няколко административни предложения за 

подобряване на работата на българските структури, отговарящи за подбора и 

командироването на български представители за работа на задгранични длъжности, 
отнасящи се до удължаване периода за сдаване на длъжността, по-активно 

сътрудничество с консулските служби и по-дълъг период за подготовка на 

офицерите преди ротация. 
 

ИЗВОДИ ОТ ГЛАВА ТРЕТА 

1. Първият етап от индивидуалната и колективната подготовка е 

националният и НАТО разчита нациите да го изпълнят така, че след това да бъде 
лесно надграждането на обучението и подготовката в алианса. Системата за 

индивидуална и колективна подготовка в Република България в основни линии 

изпълнява това изискване. Редът за подготовката може да бъде подобрен чрез по-

задълбочено изучаване на терминологията на НАТО и ЕС, на специализиран 
военен английски език, обучение по културознание за създаване на междукултурни 

компетенции и провеждане на специализирани курсове за квалификация. 

2. Предложеният нов модел на подготовката на военни логистици за работа в 
многонационална среда обхваща процеса на придобиването на всички необходими 

основни компетенции. Той включва към настоящата система за национална и 

многонационална подготовка допълнително изучаване на специализиран военен 

английски език, на терминологията на НАТО и ЕС, обучение по културознание, 
провеждане на специализирани курсове за квалификация, включително и по 

модулите на LOGFAS, целенасочено самообучение и отчитане на поуките от 

практиката. 
3. Резултатите от проведено изследване на необходимите компетенции на 

военен логистичен персонал за работа в многонационална среда под ръководството 

на НАТО и Европейския съюз, направено сред логистични офицери от 

тактическото, оперативното и стратегическото ниво потвърждават 
непротиворечивостта, адекватността и пълнотата на предложения нов модел за 
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подготовката на  военни логистици. Много от анкетираните твърдят, че 

индивидуалната и колективната подготовка на персонала не са напълно адекватни 
на изискванията на алианса и са дали ценни предложения за подобряване на 

настоящата подготовката.  

4. Постигането на ниво 3-3-3-3 по английски език съгласно 

стандартизационното споразумение на НАТО STANAG 6001 e задължително, но 
недостатъчно условие за пълната изява на професионалните компетенции на 

всички български военнослужещи и цивилни служители в многонационална среда. 

Предложеният курс за обучение „Компетенции за устна и писмена комуникация на 
английски език за работа в многонационална среда” би подобрил специализирани 

езикови компетенции, като уменията за изнасяне на брифинги, презентации и 

доклади, неразделна част от работата в НАТО и ЕС. 

5. Самостоятелното обучение би могло да се превърне в един от основните 
способи за по-задълбочена подготовка и за придобиване на допълнителни 

компетенции за работа в многонационална среда на българския военен логистичен 

персонал. НАТО и ЕС разчитат на такава подготовка и я подпомагат с 
разнообразни интернет-базирани източници. Успешното провеждане на 

самообучението зависи до голяма степен от мотивацията и желанието за кариерно 

израстване на офицерите логистици. 

 

III. ОБЩИ ИЗВОДИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ОБЩИ ИЗВОДИ 

1.  Нарастващите по брой и сложност задачи на НАТО и ЕС в сферата на 

сигурността и отбраната, освен всички други изисквания,  налагат непрекъснато 

усъвършенстване на подготовката на военнослужещите и цивилни служители за 
поддържане на изградените и създаване на нови необходими компетенции за 

поддържане на създадените оперативни способности. 

2. Изискванията към индивидуалната и колективната подготовка в МО и БА 
гарантират формирането на основните компетенции на военните ни логистици за 

работа в многонационална среда. Динамичната среда за сигурност и изискванията на 

НАТО и ЕС за стандартизация в подготовката поставят задачи за постигане на нови 

компетенции като познаване на актуалните съкращения и термини използвани в 
НАТО и ЕС, поддържане на високо ниво на военен английски език, знания и 

компетенции по културознание и използване на новите версии на логистични 

информационни системи и на програмни продукти в обучението, ученията и 
тренировките. 

3. НАТО има изградена стройна система за подготовка, използваща 

националния етап като основа, върху която се доизграждат компетенции за работа в 

многонационална среда. Тя използва системен подход в образованието и 
подготовката, който включва три последователни стъпки: определяне на 

изискванията, изпълнение и оценяване на резултатите, което гарантира, че 

подготовката ще е адекватна на предявените към нея изисквания от бойните 
операции и ученията. 

4. Първият етап от индивидуалната и колективната подготовка е 
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националният и НАТО разчита нациите да го изпълнят така, че след това тя лесно да 

бъде надградена с обучението в алианса. Системата за индивидуална и колективна 
подготовка в МО и БА в основни линии изпълнява това изискване, но нейния ред за 

подготовка може да се подобри с изучаване на структурата и терминологията на 

НАТО и ЕС, на специализиран военен английски език, обучение по културознание и 

провеждане на специализирани курсове за квалификация.  
5. Предложеният нов модел за подготовката на военни логистици за работа в 

многонационална среда обхваща процеса на придобиването на всички необходими 

основни компетенции. Той включва към настоящите системи за подготовка 
допълнително изучаване на специализиран военен английски език, на структурата и 

терминологията на НАТО и ЕС, обучение по културознание, провеждане на 

специализирани курсове за квалификация, самообучение и извличане на поуки от 

практиката. 
6. Резултатите от проведено изследване за необходимите компетенции на 

военен логистичен персонал за работа в многонационална среда, направено сред 

логистични офицери потвърждават непротиворечивостта, адекватността и пълнотата 
на предложения нов модел за подготовка на логистици. Мнозинството от 

анкетираните смятат, че подготовката на персонала може да се подобри, за да бъде 

максимално адекватна на изискванията на НАТО и ЕС и техните идеи са ценен 

източник на предложения за подобряване на подготовката на военните логистици.  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Самостоятелното обучение на военния логистичен персонал да бъде по-

широко използвано като ефективен инструмент за по-задълбочена подготовка и за 
придобиване на допълнителни компетенции за работа в многонационална среда. 

НАТО и ЕС разчитат на самоподготовката и я подпомагат с разнообразни 

интернет-базирани източници. Успешното провеждане на самообучение зависи 

предимно от мотивацията и желанието за кариерно израстване на всеки офицер 
логистик. 

2.  Да се създаде група от подготвени логистични офицери за работа в 

многонационална среда, които да имат възможност да преминат обучение в 

курсове по специална подготовка, по военен логистичен английски език и по 
термини и съкращения на НАТО и ЕС. Подборът им би могъл да се направи по 

следните минимални критерии: да са отлични логистични специалисти, да са 

мотивирани за работа в многонационални екипи и да имат компетенции по 
английски език на ниво 2-1-2-1, съгласно STANAG 6001. 

 

Заключение 

Работата в многонационална военна среда, каквито са всички длъжности в 

щабовете на НАТО и ЕС, трябва да се разглежда като върхова точка в развитието и 

усъвършенстването на различни видове компетенции, които могат да бъдат изявени 
добре само ако хармонично се допълват. Те на свой ред са резултат от 

многогодишна теоретична и практическа подготовка от страна на национални и над 

национални обучителни институции и организации, каквито са учебните и 

тренировъчни центрове на МО в Република България и на НАТО по цял свят, както 
и на личните самостоятелни усилия на всеки един кариерно-ориентиран военен или 

цивилен служител. 
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Дисертационният труд обогатява теорията на обучението, чрез използване на 

разкритите при изследването теоретични постановки в областта на обучението и 
подготовката, насочени към усъвършенстване на модела за подготовка на военни 

логистици от БА за работа в многонационална среда. 

Синтезираният нов модел за подготовка на военни логистици за работа в 

многонационална среда обхваща процеса на придобиването на всички необходими 
основни общи и специални компетенции. Той включва към настоящата система за 

национална и многонационална подготовка допълнително изучаване на 

специализиран военен английски език, на структурата и терминологията на НАТО 
и ЕС, обучение по културознание, провеждане на специализирани курсове за 

квалификация, включително и по модулите на логистичната информационна 

система LOGFAS, самообучение и извличане на поуките от практиката.  

Новият модел за подготовка на военни логистици за работа в многонационална 
среда би могъл да се използва от образователни експерти, специалисти и структури 

от всички нива на МО и БА за подобряване на индивидуалната и колективната 

подготовка и на други видове военни специалисти. 
Дисертационният труд обхваща само част от многообразието на проблемите, 

произтичащи от анализа на възможностите за повишаване на компетенциите на 

логистичния персонал за работа в многонационална среда под егидата на НАТО и 

ЕС. В този аспект той остава отворен за нови изследвания, идеи и разработки. 
 

IV. НАУЧНИ И НАУЧНОПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

Научен принос: 

Обогатена е теорията на управлението на човешките ресурси в отбраната с 

акцент върху подготовката на логистичен военен персонал за придобиване на 
компетенции за работа в многонационална среда, съгласно изискванията на НАТО 

и ЕС. 

Научно-приложни приноси: 

1. На базата на проведени военно-експертни изследвания са синтезирани 

предложения за усъвършенстване на специалната и езиковата подготовка на 

логистичен персонал за работа в многонационална среда под егидата на 
НАТО и ЕС. 

2. Разработен е нов модел за подготовка на логистичен персонал за работа в 

многонационална среда, който след адаптиране е приложим и за други 
военни специалисти. 

3. Разработена е учебно-планова документация за курс за обучение на 

логистичен персонал по английски език, развиващ компетенциите за устна и 

писмена комуникация, необходими за успешна работа в многонационални 
операции и в щабовете на НАТО и ЕС. 
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