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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

 

Интелигентната отбрана изисква системата за логистика да бъде 

способна оптимално да съчетава самостоятелната логистична поддръжка 

на военните формирования с интегрираната логистична поддръжка, както 

и с използване на възможностите на многонационалната логистика в 

операции под егидата на НАТО и ЕС. Това налага усъвършенстване на 

структурите за логистично осигуряване на всички нива, оптимизиране на 

тяхната дейност като от съществено значение за успеха на операцията е 

подготовката на личния състав.  

Членството на Република България в НАТО и Европейския съюз и 

развитието на сектора за отбрана и сигурност изискват осигуряването им с 

добре обучени специалисти, които на базата на използването на 

съвременните методи и средства да могат да изпълняват своите 

функционални задължения при непрекъснато изменящи се ситуации и да 

притежават необходимите компетенции за работа в многонационална 

среда под егидата на. 

От тази гледна точка темата на дисертационния труд е актуална, 

защото извършените от докторантката Анна Гунчева изследвания са 

насочени към прилагане на изискванията и регламентиращите документи 

на  НАТО и ЕС за постигане на оперативна съвместимост при 

подготовката на персонала за работа в международни екипи и 

усъвършенстване на методите, формите и средствата за обучение на 

логистичния персонал за работа в многонационална среда.  

Дисертацията е разработена с ясно формулирана цел, 

конкретизирани научноизследователски задачи, обосновани предмет и 

обект на изследване, точно подбран инструментариум и известни на 

обществено-научното познание методи и средства, детерминирани 

допустими ограничения, структура и използвана подходяща 
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специализирана литература и нормативна уредба. 

 Много полезно е и извършеното от докторантката военно-експертно 

изследване на тема „Необходими компетенции на логистичния персонал за 

работа в многонационална среда под егидата на НАТО и ЕС”, резултатите 

от което и дават основание да докаже своите твърдения, както  и да 

предложи  нов модел на подготовка, който интегрира нови елементи, 

водещи до повишаване нивото на общите и специални компетенции, 

необходими на логистичните офицери за работа в международна среда. 

Считам, че постигнатите от докторантката научно-приложни 

резултати могат да се прилагат в учебния процес във военноучебните 

заведения и в практическата работа при подготовката на логистичен 

персонал за работа в международна среда. 

 

2. Оценка на научните резултати и приносите на 

дисертационния труд. 

Постигнатите научни и научно-приложни резултати са важни, 

защото те запълват една почти неизследвана ниша. По мое мнение 

теоретичните постановки и общата методология на изследването са 

приложими в процеса на обучението на военния логистичен персонал за 

работа в многонационална среда.Резултатите допринасят за обогатяване на 

модела за подготовка на военни логистици за работа в многонационална 

среда под ръководството на НАТО и ЕС. 

Научният принос се заключава в доразвиване на теорията и 

разширяване на познанието в областта 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. 

Определям като научно – приложни приноси предложенията за 

усъвършенстване на специалната и езиковата подготовка на логистичен 



4 
 

персонал за работа в многонационална среда под егидата на НАТО и ЕС, 

разработката на нов модел за подготовка на логистичен персонал за работа 

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

военни специалисти и разработената  учебно-планова документация на 

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. 

От анализа на предложения дисертационен труд, автореферата и 

публикациите към него мога да заявя, че постигнатите научни и научно-

приложни резултати в него са лично дело на докторанката. 

 

3. Критични бележки 

Претенции може да се предявят към описателния характер, най-вече 

в първа глава на дисертацията. 

Посочените критични бележки са с препоръчителен характер и не 

намаляват постигнатите приноси и резултати. 

 

4. Заключение. 

Дисертационният труд, разработен от докторантката Анна 

Димитрова ГУНЧЕВА, е завършен труд с научно-практическо 

приложение, съответстващ на изискванията за придобиване на 

образователната и научна степен “Доктор” на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България, Правилника за неговото 

приложение и Правилника за придобиване на научни степени във ВА “Г. 

С. Раковски”. 

 

5. Оценка на дисертационния труд. 

 

Като имам предвид обема и качеството на дисертационния труд, 
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постигнатите научни и научно-приложни резултати давам своята 

положителна оценка за получаване на научната и образователна степен 

„доктор” в област на висшето образование 9. “Сигурност и отбрана”. 

професионално направление 9.1.”Национална сигурност”, научна 

специалност научна специалност ”Организация и управление извън 

сферата на материалното производство („Логистика на сигурността и 

отбраната”)” на докторантката Анна Димитрова ГУНЧЕВА.  

Член на журито: 

проф. д.т.н.       БОЯН ПЕТКОВ
09.02.2018 год. 

(П)


