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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

 

Европейският съюз през последните години непрекъснато 

разширява сътрудничеството си с международните организации с цел 

адекватното противодействие на съвременните предизвикателства и 

работи по постепенното изграждане на обща европейска отбрана. 

Република България активно работи по реализирането на Общата 

политика за сигурност и отбрана на ЕС и се включва и във военните 

операции. Това поставя на преден план пред Българската армия 

необходимостта от подготовката на военни формирования, с необходимите 

логистични способности и подходяща организация при участието им в 

операции  на Европейския съюз. 

По този начин представеният за рецензиране дисертационен труд на 

майор инж. Георги Джурков е посветен на изследването на логистичното 

осигуряване на формирования от въоръжените сили на Република 

България в операции на Европейския съюз, разкриване на проблемните 

логистични функции и области и начертаване на насоки за тяхното 

решаване. Той е доста навременен, защото към настоящия момент липсва 

изследване на логистичното осигуряване на формирования от състава на 

въоръжените сили на Република България в операции на ЕС, осъществено 

на базата на задълбочен анализ на подходите за логистично осигуряване и 

на извличане на поуки от практиката, като на тази база да се предложат 

насоки за тяхното усъвършенстване. 

Отчитайки всичко това, авторът на дисертационния труд майор 

Георги Джурков, правилно е формулирал следната цел: да се изследват и 

анализират подходите за логистично осигуряване при подготовка и 

участие на формирования от Въоръжените сили на Република България в 
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операции на Европейския съюз и да се разработят обосновани 

предложения за тяхното подобряване. 

За постигане на поставената цел правилно са определени и задачите, 

които трябва да се изпълнят: 

1. Изследване и анализиране спецификата на операциите на ЕС в 

областта на отбраната, българското участие в тях и влиянието им върху 

логистичното осигуряване. 

2. Всестранно и задълбочено изследване на подходите за 

логистично осигуряване на операции на ЕС в областта на отбраната. 

3. Формулиране насоки и предложения за оптимизиране на 

логистичното осигуряване на формирования от Въоръжените сили на 

Република България, участващи в операции под егидата на ЕС. 

Така правилно поставените цел и задачи, които трябва да се 

решават за нейното постигане, показва, че дисертантът познава отлично 

състоянието на проблема и оценява творчески литературния материал, 

представен в книгописа и използван в разделите на дисертационния труд. 

Всичко това доказва, че актуалността на дисертационния труд, 

разработен от докторанта майор Георги Джурков, не подлежи на съмнение, 

а проблематиката, изследвана в дисертационния труд, е с определено 

научно-приложно значение, като в разработването проличава и 

собственият опит на докторанта след участието му в мисията на ЕС 

„ALTHEA”. 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 

Дисертационният труд e структуриран в съответствие с поставените 

цел, научноизследователски задачи, работна хипотеза, обект и предмет на 

изследване и отразява възприетия от автора подход към темата. Състои се 

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. 
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Коректно са цитирани и използвани от автора на дисертацията 70 

литературни източника на български и английски език, от които 26 са от 

Интернет. 

За методологична основа на изследванията са използвани общо - 

известните методи като: анализ, синтез, системен подход, структурно-

функционален анализ и някои статистически методи. 

Изследванията, анализите, разработените алгоритми и 

предложенията на докторанта са в подкрепа на съответствието на 

дисертационния труд към изискванията за проблемност и доказване на 

новост при извеждането на научните и научно-приложните резултати от 

изследванията, чиято положителна оценка не подлежи на съмнение. 

При разработването на дисертационния труд майор Георги Джурков 

е изследвал и анализирал възможностите за логистично осигуряване на 

формирования от Въоръжените сили на Република България при 

подготовка и участие във военни операции на ЕС, отразил е спецификата 

на многонационалната логистика и е дал целесъобразни предложения за 

подобряване на логистичното осигуряване с акцент на възможностите за 

използването на контрактори, изграждането на НПЕ, както и за 

усъвършенстването на процеса по снабдяване с бойни припаси в операции 

на ЕС извън границите на Република България. 

 

3. Характеристика на научните и научно-приложните приноси 

в дисертационния труд. Достоверност на материала 

Дисертационният труд се отличава със своята завършеност и 

постигане на целта на изследването. Изложението е в логическа 

последователност, задълбочено, аналитично, подкрепено с необходим 

илюстративен материал и статистически апарат. Проучена е в достатъчна 

степен специализирана литература и нормативна база на изследваната 

проблематика. В резултат на извършените изследвания са дадени 
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целесъобразни предложения за усъвършенстване логистичното 

осигуряване на формирования от Въоръжените сили на Република 

България в операции на ЕС. 

 По важните НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ РЕЗУЛТАТИ в 

дисертационния труд могат да се сведат до: 

А. НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ 

Доразвита е теорията в областта на военната логистика чрез 

използване на разкритите при изследването теоретични постановки, 

ориентирани към усъвършенстване на логистичното осигуряване на 

формирования от Въоръжените сили на Република България при 

подготовка и участие във военни операции на ЕС. 

Б. НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ РЕЗУЛТАТИ 

Извършено е Военно-експертно изследване и на тази база са 

формулирани целесъобразни насоки за усъвършенстване на подходите за 

логистично осигуряване на формирования от Въоръжените сили на 

Република България в операции на ЕС. 

Предложени са подходи за усъвършенстване на основните 

логистични функции и дейности, свързани с отговорностите на 

националната логистика в операции на ЕС. 

Разработени са предложения за приложението на съвременни 

технологии за управление на логистичното осигуряване в операции на ЕС. 

 

4. Оценка на научните резултати и приносите на 

дисертационния труд. 

Проблемите на логистичното осигуряване са разгледани в контекста 

на съвременните схващания на страните-членки на ЕС за трансформацията 

в областта на военната логистика и на основата на собствен опит на 

дисертанта. Представени са нови подходи за усъвършенстване на 

системата за логистично осигуряване на БА, отговарящи на съвременните 
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изисквания за ефективност и ефикасност, като основен интерес 

представляват предложенията за усъвършенстване на системата за 

логистично осигуряване, чрез разкриване и обосноваване на подходи за 

подобряване 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 логистично 

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

формулирани насоки за усъвършенстването им. Разработени са 

предложения за приложението на съвременни технологии за управление на 

логистичното осигуряване в операции на ЕС. 

Основните научни и научно-приложни резултати от извършените 

изследвания в дисертационния труд са важни и значими. Обогатената от 

автора теория по усъвършенстване на логистичното осигуряване в 

операции под егидата на ЕС запълва една недостатъчно изследвана към 

днешния момент ниша в областта на военната логистика. 

Научно – приложните резултати дават възможност за прилагането на 

разработените подходи за усъвършенстване на логистичното осигуряване 

на формирования от ВС на РБ в операции на ЕС и могат да се използват по 

време на учебния процес във военно-учебните заведения. 

5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството. 

По тематиката на дисертационния труд докторантът е представил пет 

публикации. От тях четири са самостоятелни, а една е съвместна с научния 

ръководител, като четири са издадени на български език и една на 

английски език. Публикациите са в направлението на научните 

изследвания на автора и показват задълбоченост в хода на 

научноизследователския процес при един продължителен период от време. 

 Не ми е известно резултати от изследването в дисертационния труд 

да са цитирани от други автори. 

Нямам съвместни публикации с докторанта. 
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6. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта. 

Авторът е обработил значителна по обем литература, което е видно 

от представената библиографска справка. Научно-литературната му 

осведоменост и компетентност не търпи възражения, а заслужава похвала 

за стремежа да бъдат компилирани досегашни научни мнения и 

изследвания в процеса на тяхното многообразие и противоречиво развитие. 

Посочените в книгописа литературни източници са използвани коректно. 

Смятам, че докторантът притежава значителен информационен 

потенциал, което ще му помогне и в бъдещата му творческа работа. 

 

7. Оценка на автореферата. 

Авторефератът е разработен съгласно изискванията за това в размер 

от тридесет и две страници. В него коректно са отразени, в съответстващ 

на дисертационния труд вид, основните проблеми и пътищата за тяхното 

решаване. Представени са изводите по всяка една глава и научните и 

научно-приложни резултати. В този си вид той дава възможност да се 

разбере в каква степен са постигнати целите на дисертацията и какви са 

приносите на автора. 

 

8. Критични бележки. 

Към дисертационния труд като бележка, имаща по-скоро 

препоръчителен характер, е авторът да бъде още по-прецизен при 

оформянето и отпечатването на материалите и да избягва излишните 

описания. Тази препоръка не намалява постигнатите резултати и 

достойнствата на дисертацията. 

 

9. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът 

счита, че следва да вземе отношение. 

До настоящия момент съм нямал контакти с докторанта. 
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Разработените от него материали създават впечатление за човек, познаващ 

теорията и практиката на управлението на логистичното осигуряване в 

многонационална среда съгласно изискванията на НАТО и ЕС, което е 

демонстрирано и в самия дисертационен труд. 

 

10. Заключение. 

Дисертационният труд, разработен от докторанта майор инженер 

Георги Джурков, е завършен труд с научно-практическо приложение, 

съответстващ на изискванията за придобиване на образователната и научна 

степен “Доктор” съгласно 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”. 

 

11. Оценка на дисертационния труд. 

Като отчитам достойнствата на дисертационния труд, общата научна  

и практическа дейност на докторанта майор инженер Георги Иванов 

Джурков и постигнатите значими резултати в дисертационния труд, с 

убеденост давам своята положителна оценка за получаване на научната и 

образователна степен „доктор” в област на висшето образование 9. 

„Сигурност и отбрана”. професионално направление 9.2. „Военно дело”, 

научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”. 

 

Член на журито: 

 

проф. д.т.н.                БОЯН ПЕТКОВ 

21.09.2017 год. 
 


