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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

Актуалността на дисертационния труд на майор  инж. Георги Иванов 

Джурков е обусловена от членството на страната ни в евроатлантическите  

структури и произтичащата от това Обща политика за сигурност и отбрана. 

Нещо повече, очевидната истина за предизвикателствата, проблемите и 

рисковете за Стария континен от началото на XXI век, не само че променят  

идеите, концепциите и практиката на организираното насилие, но и изискват 

адаптиране на наличните системи, инструменти и практики за сигурност и 

отбрана, приети от ЕС като  отговор на осъзната обществена потребност. В 

този контекст динамичното развитие на военностратегическата среда, 

повишаването на отговорностите, мястото и ролята на Европейския съюз в 

глобален мащаб, направените изводи за проблемите по изграждане на 

европейските сили, наложи разработване на собствена стратегия за сигурност 

на Съюза. На тази основа е и формираната Общата политика за сигурност и 

отбрана (ОПСО), неразделна част от Общата външна политика и политика за 

сигурност (ОВППС), осигуряваща оперативен капацитет, почиващ на 

граждански и военни средства. От тук, повече от всякога дискусионен е 

въпросът за декларираните отговорности и задължения на Република България 

към ЕС относно формирането и реализирането на ОПСО и произтичащите от 

това логистични предизвикателства, намерил отговор в дисертационния труд 

на майор инж. Джурков. 

Поуките от практиката на логистичната поддръжка на формирования на 

въоръжените сили на страната ни при подготовка и участие във военни 

операции на ЕС, на  основата на които са дефинираните от докторанта 

научнообосновани предложения за усъвършенстване на системата за 

логистично осигуряване и повишаване на автономността на формированията 

при провеждане на самостоятелни военни операции в рамките на Общата 
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политика за сигурност и отбрана, са в подкрепа на защитимостта на неговата 

работна теза и хипотеза.  

Тези аргументи смятам са достатъчни, за да се определи актуалността на 

проблема и да се запълнят съществуващите ниши в научното познание по 

отношение на  подходите за логистична поддръжка на формированията на 

въоръжените ни сили, участващи в операции на ЕС. По представения от автора 

дисертационен труд няма подобни и сходни разработки и не са открити 

системни изследвания за влиянието на логистичните формирования и 

усъвършенстване на дейността им при действия на въоръжените сили в тази 

съществена дейност, каквато е Европейската политика за сигурност и отбрана.  

Основното съдържание на дисертационния труд на майор инж. Георги 

Джурков напълно съответства на формулираната тема, като материалът 

съдържа новости и са използвани своеобразни алгоритми, оптимизиращи 

подходите за осигуряване на логистичните способности на българските 

формирования, участващи в операции на ЕС.  

В дисертационния труд са изложени факти, извършени редица анализи и 

изводи във всяка глава, а в обобщен вид са изложени предложенията на автора 

в хронологичен ред и обвързани помежду си като необходимост.На това 

основание всяко едно изследване, което изучава новите тенденции или 

обобщава натрупания опит в тази област, има важно познавателно значение. В 

този контекст предлаганият за обсъждане дисертационен труд е безспорно 

актуален и се отнася към един от важните аспекти на логистичните 

способности на формированията в контекста на ОПСО. 

 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд. 

Декларираните от докторанта научни и научноприложни приноси са 
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лично дело на майор инж. Джурков. Те могат да се обобщят като обогатяване и 

доразвитие на съществуващите знания, доказване на нови факти, твърдения и 

предложения за приложение на резултатите в практиката. 

По-конкретно обобщените научни и научно-приложни приноси могат да 

се формулират както следва: 

2.1.Научни резултати: 

2.1.1 Доразвиване и обогатяване на теорията по военна логистика в 

областта на подходите и алгоритмите за усъвършенстване на логистичното 

осигуряване на формирования от Въоръжените сили на Република България 

при подготовка и участие във военни операции на ЕС 

2.2. Научно-приложни резултати: 

2.2.1. Предложени са на основата на военно-експертно изследване нови  

подходи за логистична поддръжка на формирования от Въоръжените сили на 

Република България в операции на ЕС. 

2.2.2. Научно обосновани са подходите за усъвършенстване на основните 

логистични функции и дейности свързани с отговорностите на националната 

логистика в операции на ЕС. 

2.2.3. Разработени са предложения за приложението на съвременни 

технологии за управление на логистичното осигуряване в операции на ЕС. 

Научните и научно-приложните резултати и приноси от извършените  

изследвания в дисертационния труд се свеждат до доказване с нови средства 

на съществени и нови страни в съществуващи научни проблеми и теории.  

С тях се разширява познанието в областта на подходите за логистичната 

подръжка на формированията, участващи в операции на ЕС, съобразно 

изискванията на ОПСО. 

Разработеният алгоритъм за изграждане на Национален поддържащ 

елемент (НПЕ) позволява усъвършенстване на планирането на логистичните 
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потребности на операциите и повишаване на автономността и ефективността 

на логистичната рота в състава на батальонната бойна група. 

Резултатите от извършените в дисертационния труд изследвания 

представляват лично дело на докторанта и очертават значимостта на 

постигнатите приноси за теорията и практиката по логистика на операциите в 

рамките на Европейксата политика за сигурност и отбрана. Те са добра основа 

за по-нататъшната научно-изследователска работа на докторанта майор инж. 

Джурков. 

Резултатите от дисертационния труд са апробирани при обучението на 

слушатели от факултет „Командно-щабен” при ВА „Г.С. Раковски”. 

 

3. Критични бележки 

Докторантът представя научен труд, в който ясно се откроява неговият 

професионализъм, добра теоретична и практическа подготовка и са доказани 

възможности за по-нататъшна инаучноизследователска дейност. Това ми дава 

основание да отправя конкретни препоръки с цел задълбочаване на 

постигнатото досега.  

На първо място считам, че дисертационният труд би могъл да спечели 

при по-фокусирано представяне на изследователските тези и резултати. От 

една страна това включва премахване на известни постановки, които само 

натоварват възприемането на авторовата теза и от които трудът не печели 

съществено. 

На второ място препоръчвам на докторанта да задълбочи своите 

изследвания по проблематиката на логистичното осигуряване в контекста на 

ОПСО, за което притежава и научноизследователски потенциал, и изразени 

намерения. 
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На трето място, препоръчвам дисертационният труд, който е с изразени 

претенции и доказани приносни моменти, както и формулираните 

целесъобразни предложения да станат достояние до заинтересованите 

логистични структури и органи.  

Посочените препоръки  не нарушават общата позитивна оценка за 

качествата на научния труд на докторанта, а по-скоро насочват бъдещата му 

научноизследователска дейност. В ни най-малка степен не съм разколебана 

относно постигнатите научни и научно-приложни резултати и приноси в 

дисертационния труд.   

 

4. Заключение 

Предложеният от майор инж. Георги Иванов Джурков дисертационен 

труд  на тема: „Подходи за логистично осигуряване на формирования от 

Въоръжените сили на Република България в операции на Европейския съюз” е 

задълбочен, завършен научен труд със значителни научни и научно-приложни 

приноси и в пълно съответствие с изискванията за придобиване на 

образователната и научна степен „Доктор” на „Закона за развитие на 

академичния състав на Република България”, Правилника за неговото 

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

Раковски”. 

Дисертационният труд е в подкрепа на моята убеденост, че докторантът 

притежава необходимата професионална квалификация, както и доказана 

компетентност за самостоятелни научни изследвания. 

 

5. Оценка на дисертационния труд. 

Като отчитам качествата на дисертационния труд и постигнатите в него 

резултати, в качеството си на член на научното жури давам положителна 
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оценка на дисертационния труд и своя положителен вот, като с убеденост 

предлагам на уважаемото научното жури да присъди на майор инж. Георги 

Иванов Джурков образователната и научна степен “Доктор” в област на 

висшето образование 9. “Сигурност и отбрана”, професионално направление 

9.2. “Военно дело” по научната специалност „Организация и управление на 

въоръжените сили”.  

 

17.09.2017 г.                                   Член на журито:  

гр. В. Търново                                проф. д.н. Севдалина Димитрова 


