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1. Актуалност и значимост на разработвания на разработвания 

научен проблем. 

Представеният за рецензиране дисертационен труд на майор инж. 

Георги Иванов Джурков е посветен на разкриването на проблеми възник-

ващи при логистичното осигуряване на формирования от въоръжените си-

ли на Република България в операции на Европейския съюз и възможнос-

тите за тяхното решаване. В съвременни условия проблемите са свързани с 

липсата на необходимите ресурси на необходимото място, с необходимото 

количество и качество и в точното време или когато ресурсите са осигуре-

ни, но с цената на големи усилия и разходи. Актуалността на темата произ-

тича и от все по разширяващото се участие на РБ в дейността на ЕС и ви-

соките изисквания към логистичното осигуряване на формирования от ВС 

на РБ при участието им в операции провеждани от съюза. Тези изисквания 

произтичат от необходимостта да бъдат удовлетворени потребностите от 

материални ресурси и услуги в целия спектър от операции в разнообразни 

и сложни условия за тяхното провеждане. 

 Актуалността определя за свой предмет системата за логистично 

осигуряване на формирования от въоръжените сили на Република Бълга-

рия в операции на ЕС. Поставената цел в дисертацията е да се изследва 

системата за логистично осигуряване, както и да се разработят направле-

ния и препоръки за усъвършенстване на дейността на командирите, щабо-

вете и логистичните органи в управлението на експедиционната логистика. 

Актуалността на постигането на тази цел се определя от пряката за-

висимост на успешното участие на формирования от въоръжените сили на 

Република България в операции на НАТО и ЕС и в международни учения 

от способностите за логистичното им осигуряване.  

С членството на България в НАТО и ЕС и в изпълнение на инициа-

тивите за „Интелигентна отбрана” и „Свързаност на силите”, на преден 

план излиза изискването за осигуряване на адекватна логистична под-
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дръжка на формирования от БА, участващи в съюзен и коалиционен фор-

мат. В тази връзка определено съществува необходимост от повишаване 

ефективността на логистиката, тъй като формированията следва да прите-

жават способности за действие в национален и коалиционен формат за реа-

гиране в целия спектър от мисии и задачи. Оказва се обаче, че в действи-

телност проблематиката свързана с логистичното осигуряване на форми-

рования от ВС на РБ в операции на ЕС е в недостатъчна степен разработе-

на на национално равнище. От проучените достъпни публикации не ми е 

известно да има такива със същата или подобна тема, като тази на предло-

жения проект на дисертационен труд. Именно на тази основа може да се 

твърди,че е необходимо да се стимулират научните изследвания в това 

направление, за да се популяризират и дискутират техните резултати, като 

се използва наличния научен потенциал по проблемната област. 

На основание на изложеното считам, че проблематиката, изследвана 

в дисертационния труд, е актуална и значима с определено научно-

приложно значение. Тя е част от системата на военно академичното знание 

и е база за разработване на основни военно концептуални документи и 

практическо ръководство за подготовка и осъществяване на логистичното 

осигуряване на формирования от БА в операции провеждани от ЕС. 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 

Разработеният материал обхваща достоверен анализ на специфика-

та на операциите на ЕС в областта на сигурността и отбраната, както и раз-

криване на влиянието им върху логистичното осигуряване. Удачна форма 

за генериране на нови идеи и осигуряване на необходимите ресурси е изс-

ледването на системата за логистично осигуряване на формирования в 

операции на ЕС в операции и учения в отдалечени райони и разкриването 

на проблемните въпроси. В съвременните динамично променящи се усло-

вия е наложително разработването на предложения за усъвършенстване на 

логистичното осигуряване на национални военни формирования в опера-
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ции и учения, извън територията на страната въз основа на международен 

ангажимент. 

Освен това задълбочено са разкрити и възможностите и обосновани 

предимствата в организацията на логистичното осигуряване при използва-

нето на контрактори, върху които също се градят научно-приложните при-

носи на дисертационния труд. 

Събрани, систематизирани и анализирани са 12 Документални из-

точници, 32 Литературни източници и 26 Интернет  източници на българс-

ки и чужди езици. 

Дисертационният труд се състои от увод, три глави и заключение. 

Обхваща обем от 178 страници, в това число 16 фигури и 8 таблици. Към 

него има 15 приложения от общо 30 страници и 15 графики. 

С избраната методиката на изследване, включваща историческия, 

логическия, структурния и системния анализи, функционално-стойностния 

и количествено-качествения сравнителни анализи и експертната оценка, 

считам че са дадени конкретни отговори на поставената цел и са изпълне-

ни научноизследователските задачи. 

3. Характеристика на научните и научно приложните приноси в 

дисертационния труд 

Приемам научните и научно приложните приноси в дисертационния 

труд и считам, че са лично постижение на докторанта. 

4. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд 

Основният резултат с научен принос на дисертационния труд е, че 

са доразвити теоретични постановки в областта на военната логистика, 

ориентирани към усъвършенстване на логистичното осигуряване на фор-

мирования от въоръжените сили на РБ при подготовка и участие във воен-

ни операции на ЕС. 

Разработени са конкретни направления за усъвършенстване на сис-
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темата за логистично осигуряване, чрез разкриване и обосноваване на под-

ходи за усъвършенстване на основните логистични функции и дейности 

свързани с отговорностите на националната логистика в операции на ЕС. 

Извършено е Военно-експертно изследване за оценка на подходите за ло-

гистично осигуряване на формирования от ВС на РБ в операции на ЕС и са 

формулирани насоки за усъвършенстването им. Разработени са предложе-

ния за приложението на съвременни технологии за управление на логис-

тичното осигуряване в операции на ЕС. Анализът на нерешените пробле-

ми, налага извода, че проблемите по същество съдържат множество пре-

дизвикателства към възможни насоки за бъдещи изследвания по предмет-

ната област на дисертацията, които могат да се осъществят в разширяване 

на обхвата на изследване на системата за логистично осигуряване на фор-

мирования от ВС на РБ в операции на ЕС. В този аспект той остава отво-

рен за нови изследвания, идеи и разработки.  

Проучените достъпни публикации показват, че дисертационния 

труд и приносите представляват лично дело на автора. 

Към момента на представяне на дисертационния труд няма доку-

мент, удостоверяващ, че резултатите са използвани в научната и социална-

та практики и постигнат пряк икономически ефект.  

Направеното изследване на участието на контрактори в логистич-

ното осигуряване, показва, че то е много перспективно и ще донесе финан-

сови ползи за РБ. По-този начин ще се реализират на практика принципите 

на логистиката, а именно принципите за икономичност, ефективност и 

ефикасност. 

5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството 

По тематиката на дисертационния труд докторанта е представил пет 

публикации. От които четири на български език и една на английски език 

Същите имат характер на научни доклади, пряко кореспондират с темата 

на дисертацията, като трите са анонсирани на научни конференция във ВА 
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“Г. Раковски”, а двете на научни конференции на НВУ „Васил Левски“, 

факултет „Артилерия, ПВО и КИС“. 

6. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта 

От представения за рецензиране дисертационен труд, може да се 

направи извода, че дисертантът има задълбочени теоретични  познания от-

носно европейската политика за сигурност и отбрана.  

Научно-литературната осведоменост и компетентност на автора не 

търпи възражения, а адмирации за стремежа да бъдат обобщени досегашни 

научни мнения и изследвания в спектъра на тяхното многообразие и про-

тиворечиво развитие. 

7. Оценка на автореферата 

Автореферата е разработен съгласно изискванията и съдържа основ-

ните проблеми и пътищата за тяхното решение  посочени в дисертацион-

ния труд. Той дава пълна представа за научната стойност и практическата 

приложимост на постигнатите приноси от дисертанта. 

8. Критични бележки 

Необходимо е докторантът да положи усилия за по- широко популя-

ризиране на постигнатите научни резултати, чрез публикуването им в по-

широк кръг национални и чуждестранни издания. 

Отправената препоръка  по никакъв начин не омаловажава получе-

ните резултати и приноси. 

9. Препоръки за бъдещо използване на научните и научно-

приложни приноси 

Възможностите за бъдещо изпозване на постигнатите резултати мо-

гат да се реализират в три главни направления: 

- В практическата дейност на логистичните органи; 

- Във военнообразователната система, за повишаване логистичната 

подготовка на специалистите; 
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- При разработнето на нова и осъвременяването на съществуващата 

нормативна база, регламентираща логистичните дейности в операции на 

ЕС. 

По-първото направление, постигнатите резултати от дисертацион-

ния труд поставят една здрава основа за  разработването и прилагането на 

нормативна база, която да осигури необходимите способности за логис-

тично осигуряване при подготовката и  изпълнението на мисията. 

 На второ място те могат да бъдат приложени в учебния процес във 

ВА „Г.С.Раковски“, което ще допринесе  за повишаване подготовката на 

слушателите. В тази връзка, считам, че предложения логистичен курс за 

обучение на офицери ще бъде навременен и полезен за успешното реали-

зиране в изключително отговорните операции и учения зад граница. 

10.  Заключение 

Представената дисертация е задълбочен и завършен научен труд от 

изследването на актуален проблем с постигнати значими научни и при-

ложни приноси, доказващи способността на докторанта самостоятелно да 

разработва важни за теорията и практиката на логистичното осигуряване 

въпроси. 

Дисертационния труд притежава научни и приложни приноси и от-

говаря на Закона за развитие на академичния състав в Р. България и пра-

вилника за неговото прилагане и убедено предлагам на научното жури да 

даде на инж. Георги Иванов Джурков, ОНС “доктор” за разработения 

труд на тема “Подходи за логистично осигуряване на формирования от въ-

оръжените сили на Република България в операции на Европейския съюз” 

по научна специалност 05.12.01 “Организация и управление на въоръжени-

те сили”. 

Давам положителна оценка на дисертационния труд. 

Дата: 18.09.2017 г.                 Рецензент:                                                              

                                                    полковник доц. д-р. Любен Димитров 


