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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

В началото на 21 век военната мощ на държавата ни се основава не 

само на качеството и количеството на бойната техника, но и на нивото на 

компетенциите на личния състав във въоръжените сили. Тези компетенции са 

решаващи за способността на 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 се 

проявяват при работа в многонационална среда в операции под 

ръководството на НАТО и ЕС. 

У нас в този момент момент липсва изследване за необходимите 

компетенции на военен логистичен персонал за работа в многонационална 

среда под ръководството на НАТО и ЕС. Във връзка с това задачите за 

намиране на научнообосновани подходи за удовлетворяване на 

потребностите на българските въоръжени сили от логистични кадри, 

притежаващи необходимите компетенции за работа в многонационална среда 

под ръководството на НАТО и ЕС се явяват актуални и значими. 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд 

Научните и научно-приложните резултати се свеждат до обогатяване и 

доразвиване на съществуващите знания, доказване на съществуващи и нови 

факти, както и приложение на резултатите в практиката. Научните резултати 

и приносите в дисертационния труд обогатяват и разширяват научно-

теоретичните и практически постановки за повишаване и усъвършенстване на 

компетенциите на логистичен персонал за работа в многонационална среда 

под ръководството на НАТО и ЕС. 

Приемам посочения в автореферата научен принос: 

1) Обогатена е теорията на управлението на човешките ресурси в 

отбраната по отношение на подготовката на логистичен военен персонал за 
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придобиване на компетенции за работа в многонационална среда, съгласно 

изискванията на НАТО и ЕС. 

Приемам посочените в автореферата 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. 

Научните резултати и приносите са дело на докторанта и са отразени 

коректно в автореферата. 

3. Критични бележки 

Желателно е разработената учебно-планова документация за курс за 

обучение на логистичен персонал по английски език и създаденият модел да 

се доведат до знанието на органите, имащи отношение към подготовката по 

регулираната професия „офицер“ на всички нива на управление в МО. 

Посочената бележка има препоръчителен характер и с нея не се 

намаляват достойнствата на дисертационния труд. 

4. Заключение 

Дисертационният труд на тема “Възможности за повишаване на 

компетенциите на логистичния персонал за работа в многонационална среда 

под егидата на НАТО и Европейския съюз” с автор АННА ДИМИТРОВА 

ГУНЧЕВА може да се определи като актуален, задълбочен и завършен труд с 

научни и научно-приложни приноси и отговарящ на изискванията на Закона 

за развитие на академичния състав в Република България, Правилника за 

неговото приложение и на Правилника за развитие на академичния състав във 

Военна академия ”Г. С. Раковски”. 
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5. Оценка на дисертационния труд

Като имам предвид постигнатите научни резултати в дисертационния 

труд, давам положителна оценка и предлагам на научното жури да присъди 

на Анна Димитрова Гунчева образователната 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”)”. 
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