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С Т А Н О В И Щ Е 

 

от  

полковник доцент д-р Николай Бoнев Ничев 

доцент  във факултет „Общовойскови” 

Национален военен университет „Васил Левски“ 

 

на дисертационния труд на 

 

 Анна Димитрова Гунчева 

 

 

на тема „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА 

КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ЛОГИСТИЧНИЯ ПЕРСОНАЛ ЗА РАБОТА В 

МНОГОНАЦИОНАЛНА СРЕДА ПОД ЕГИДАТА НА НАТО И 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ 

 

представен за придобиване на образователна и научна степен "доктор" 

 

Област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана” 

Професионално направление 9.1. „Национална сигурност” 

Научна специалност ”Организация и управление извън сферата на 

материалното производство („Логистика на сигурността и отбраната”)”  
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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Динамиката на интеграционните връзки и сложните 

взаимоотношения в политическата, икономическата и социалната сфери 

оказват огромно въздействие върху Въоръжените сили и в частност върху 

системата за обучение на логистичния персонал за изпълнение на 

стандартите и оперативните процедури на НАТО и ЕС.  

Актуалността на дисертационния труд произтича от поетите 

ангажименти от Република България към Европейския съюз и  

Организацията на Северно-атлантическия договор и произтичащите от 

това предизвикателства за обучение и подготовка на логистичния 

персонал в БА. 

В научното пространство няма достатъчно разработки в областта на 

системите за подготовка на военен логистичен персонал за работа в 

многонационална среда под егидата на НАТО и ЕС. В това отношение 

трудът на Анна Димитрова Гунчева се отличава с актуалност и значимост 

в сферата на логистиката на сигурността и отбраната на Република 

България. 

 

2. Оценка на научните резултати и приносите на 

дисертационния труд. 

Научните и научно-приложните резултати са лично дело на Анна 

Димитрова Гунчева. Те могат да бъдат определени като обогатяване и 

доразвиване на съществуващите знания, доказване на нови факти и 

твърдения и приложение на резултатите в практиката. 
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В резултат на разработването на дисертационния труд като 

изследователски приноси на докторанта приемам посочените в 

автореферата: 

1. Научни приноси: 

1.1. 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. 

 

2. Научно-приложни приноси: 

2.1. 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.  

2.2. Разработен е нов модел за подготовка на логистичен персонал за 

работа в многонационална среда, който след адаптиране е приложим и за 

други военни специалисти.  

2.3. 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. 

Считам, че освен горепосочените приноси, научните резултати в 

дисертационния труд обогатяват и разширяват научно-теоретичните и 

практическите постановки за повишаване и усъвършенстване на 

компетенциите на логистичен персонал за работа в многонационална 

среда под егидата на НАТО и ЕС. 
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3. Критични бележки 

Към представеният ми за становище дисертационен труд имам 

следната критична бележка - при анализа на системата за подготовка на 

военен логистичен персонал на оперативно и на стратегическо ниво е 

отделено внимание на провежданите във ВА „Г. С. Раковски” курсове за 

кариерно развитие, но  в непълен обем са анализирани провежданите 

курсове за следдипломна квалификация на тактическо ниво.  

Препоръчвам докторантът да продължи да работи по теми свързани 

подготовката на военен логистичен персонал на тактическо, оперативно и 

на стратегическо ниво, като отдели специално внимание на връзката 

между подготовката на логистични кадри на тактическо и оперативно 

ниво. Темата е актуална и значима и ще продължава да бъде от 

изключителна важност за теорията и практиката на подготовката и 

обучението логистичен персонал от състава на Въоръжените сили на 

Република България. 

 

4. Заключение 

Разработеният от г-жа Анна Димитрова Гунчева дисертационен труд 

на тема „Възможности за повишаване на компетенциите на логистичния 

персонал за работа в многонационална среда под егидата на НАТО и 

Европейския съюз“ е задълбочен, завършен труд с постигнати значителни 

научни и научно-приложни приноси. Дисертационният труд е в 

съответствие с изискванията за придобиване на образователна и научна 

степен „доктор” на Закона за развитие на академичния състав на Република 

България, Правилника за неговото приложение и Правилниците на ВА „Г.С. 

Раковски”.  
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5. Оценка на дисертационния труд

Като отчитам качествата на дисертационния труд и постигнатите в 

него резултати, давам положителна оценка и предлагам на научното жури 

да присъди на Анна Димитрова Гунчева образователна и научна степен 

„доктор” за разработения труд на тема „Възможности за повишаване на 

компетенциите на логистичния персонал за работа в многонационална среда 

под егидата на НАТО и Европейския съюз“, в област на висшето 

образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1. 

„Национална сигурност” и научна специалност ”Организация и управление 

извън сферата на материалното производство („Логистика на сигурността и 

отбраната”)”  

 10.02. 2018 г.  Член на научното жури: 

гр. В. Търново полк. доц. д-р  

Николай Ничев 

(П)


