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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

Промените през последните години в геополитическото 

пространство в световен и регионален мащаб оказват въздействие върху 

темповете за развитие както на отделните страни членки, така и на 

Европейския съюз като цяло. На страните от ЕС ще се налага да отделят 

все по-голямо внимание и ресурси за решаване на проблемите свързани с 

международен тероризъм, местни и регионални конфликти, киберзаплахи, 

незаконен трафик на хора и оръжия, заплахи относно енергийни доставки, 

както и техните асиметрични релации. Евроатлантическата интеграция на 

Република България, поставя пред Българската армия необходимостта от 

подготовката на военни формирования, способни да участват в операции 

на Европейския съюз с цел реализирането на Общата политика за 

сигурност и отбрана и налага търсенето на оптимални подходи, ефективни 

управленски решения и политики на споделяне на способностите. На 

настоящия етап от развитието на БА е необходимо усъвършенстването на 

организационната архитектура, нормативната база и процедурите, 

свързани с организацията и функционирането на логистичната система в 

операции под егидата на Европейския съюз. 

Към настоящия момент в процеса на развитие на нашата военна 

логистика съществува значителен и все още не използван напълно 

потенциал свързан с въпросите на изследването на логистичното 

осигуряване на военните операции на ЕС на базата на извършването на 

пълен и задълбочен анализ на поуките от практиката и подходите за 

логистично осигуряване на формирования от въоръжените сили на 

Република България в операции на ЕС. 

Всичко това доказва, че актуалността на дисертационния труд 

разработен докторанта майор Георги Джурков не подлежи на съмнение, 

както и необходимостта от разработка посветена на проблемите свързани с 

подходите за логистично осигуряване при подготовка и участие на 
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формирования от Въоръжените сили на Република България в операции на 

Европейския съюз. 

Дисертационният труд предлага съвременна трактовка в областта 

на военната логистика, както и собственият опит на докторанта в 

участието му в мисията на ЕС „ALTHEA”, генерирайки идеи и 

формулиране на насоки за усъвършенстването на системата за логистично 

осигуряване чрез разширяване обхвата на дейността на контракторите и 

възможностите за придобиване на материални средства и предоставяне на 

услуги чрез аутсорсинг. Интерес представлява предложеният от 

докторанта подход за усъвършенстване на процеса по изграждане и 

използване на национален поддържащ елемент в операции на ЕС, както и 

предложенията му свързани с усъвършенстването на процеса по 

снабдяване с бойни припаси. 

В разработката са направени допустими ограничения, което е 

позволило решаването на поставените задачи. 

Лично на мен, не ми е известно да има дисертационни трудове с 

подобна тема и аналогични научна цел, задачи и предмет на изследване, 

като предложената от докторанта разработка. 

 

2. Оценка на научните резултати и приносите на 

дисертационния труд. 

Като научен ръководител на докторанта приемам посочените от него 

един научен и три приложни приноса. Считам, че постигнатите научни и 

научно-приложни резултати са важни, защото те запълват една ниша, 

свързана с разрешаването на проблемните въпроси на многонационалната 

логистика в операции на ЕС. По–значимите резултати, които можем да 

откроим са свързани с предложените от докторанта: модел за разширяване 

на обхвата от дейности на контрактори и такива, който могат да бъдат 

„аутсорсвани” в зоната на операцията; структурно-функционален модел на 
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„Постоянна работна група за планиране и управление на логистичното 

осигуряване чрез контрактори” и модел за изграждане на НПЕ. Интерес за 

логистичните специалисти представляват и предложените от докторанта 

насоки за усъвършенстване на процеса по снабдяване с бойни припаси за 

осигуряване на ББГ в операции на ЕС извън границите на Република 

България. 

Дисертационният труд би могъл да се използва както от 

специалистите по логистика в ръководните структури на БА, така и в 

процеса на обучение на слушателите и студентите във ВА Г. С. Раковски” 

и другите висши военноучебни заведения.  

От анализа на предложения дисертационен труд, автореферата и 

публикациите към него, както и от личните ми контакти с докторанта в 

процеса на научното изследване мога да заявя, че постигнатите научни и 

научно-приложни резултати в него са негово лично дело. 

 

3. Критични бележки. 

 

Като научен ръководител на докторанта нямам критични бележки. 

Считам, че майор Георги Джурков е целесъобразно още по-активно 

да използва значителния практически опит, потенциал и знанията, които 

притежава в областта на военната логистика в бъдещата научна дейност и 

творческа работа. 

 

4. Заключение. 

 

Дисертационният труд на тема “Подходи за логистично осигуряване 

на формирования от въоръжените сили на Република България в операции 

на Европейския съюз” разработен от докторанта майор инж. Георги 

Иванов ДЖУРКОВ е завършен труд с научно-практическо приложение, 
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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”. 

Дисертацията и публикациите свързани с нея са самостоятелно дело 

на докторанта и успешно защитават изявените от него в справката 

претенции за научни и научно - приложни приноси. 

 

5. Оценка на дисертационния труд. 

 

Като имам предвид обема и качеството на дисертационния труд, 

постигнатите научни и научно-приложни резултати, 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” на 

докторанта майор инж. Георги Иванов ДЖУРКОВ. 

 

Член на научното жури, той и научен ръководител: 

Полк.доц.д-р            Мирослав Стефанов Димитров 
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