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РЕЗЮМЕТА  
на научните трудове и публикации  

на подполковник д-р Георги Маринчев Маринов 
 

представени за участие в конкурс, за заемане на академична длъжност „доцент“ 
в катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“ във Военна академия „Г. 
С. Раковски“, област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, 
професионално направление 9.2. „Военно дело“, научна специалност 
„Организация и управление на въоръжените сили“, обявен със заповед № ОХ-
1051/02.11.2022 г. на министъра на отбраната и публикуван в Държавен вестник 
бр. 93/22.11.2022 г. 

Представената научна продукция разглежда различни аспекти от 
логистичното осигуряване на военните формирования както в мирновременната 
им дейност, така и при участието им в операции. Трудовете са групирани в 
зависимост от научния им характер и в съответствие с изискванията на Закона за 
развитие на академичния състав в Република България. 

 
1. МОНОГРАФИИ 
1.1. „Планиране и управление на логистичното осигуряване в 

операциите“, Ес принт, София, 2022 г., съдържаща 176 стр., ISBN 978-619-
7121-53-7 

Монографията представлява значимо изследване на същността, 
съдържанието и последователността на планирането на логистичното 
осигуряване в съвременни условия. В нея са представени данни с теоретични и 
практични подходи за едно интегрирано и холистично планиране и на трите нива 
на логистичното осигуряване на стратегическо, оперативно и тактическо ниво. 

Основните приноси в монографията са с научен и научно-приложен 
характер. Разширени са съществуващите и са генерирани нови научни знания, 
свързани с планиране на логистичното осигуряване в операцията. Основно място 
сред научните приноси заема изследването на процесите, свързани с 
интегрираното планиране на логистичното осигуряване на стратегическо, 
оперативно и тактическо ниво. 

В монографията се разглеждат теорията и съвременните подходи в науката 
за управлението, факторите, целта и основните задачи на управлението на 
логистичното осигуряване. Освен това се акцентира върху условията, 
принципите и изискванията към управлението на логистичното осигуряване. 
Анализиран е процесът на планиране на логистичното осигуряване и е 
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предложено интегрирано решение за трите нива на управление – стратегическо, 
оперативно и тактическо. 

Монографията има за цел да даде теоретични знания на слушателите по 
управление на логистичното осигуряване, като същевременно се формират 
интереси в слушателите за по нататъшното изучаване и усъвършенстване на 
управленския труд. На тази база са разкрити същността, съдържанието и 
последователността на планирането на логистичното осигуряване. Освен 
даването на теоретични знания, монографията има за цел да подпомогне 
слушателите в тяхната практическа дейност. 

В монографията са изложени основните въпроси, отнасящи се до 
управлението и планирането на логистичното осигуряване в операциите. Тя е 
разработена за офицерите, слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски“, но 
може да се ползва от всички интересуващи се от проблемите на управлението на 
логистичното осигуряване в операциите 

1.2. „Поддръжка на техниката от Сухопътни войски в операциите“, за 
служебно ползване, Военна академия, София, RB 217308-083-06/СИ-29-
289/29.11.2022 г., в съавторство с доц. д-р Любен Николов Димитров 

Монографията е предназначена за изучаване и обогатяване на знанията на 
офицерите обучаващи се в магистърска степен по специалността „Организация 
и управление на логистичното осигуряване в оперативните и тактическите 
формирования“ във Военна академия „Г. С. Раковски“.  

Настоящият труд се явява необходимо помагало особено за 
неспециалистите в областта на поддръжката на бронетанковата и автомобилната 
техника.  

Монографията може да се ползва както от слушатели в редовна форма на 
обучение, така и от слушателите задочна форма или пък записали се в 
дистанционната форма на обучение по специалността, а също и от курсанти в 
НВУ „В. Левски” – гр. Велико Търново.  

Настоящото изследване трябва да представлява интерес за тези, които се 
занимават с поддръжка, като разкрива предизвикателствата пред които е 
изправена системата за поддръжка на техниката в Българската армия в 
операциите. 

В монографията се разглеждат мястото на възстановяването в системата за 
логистично осигуряване, структурата на системата и военно-икономическото 
значение на възстановяването, формите за използване на ремонтните органи в 
различните видове бойна дейност, количествените параметри и показатели при 
планиране на ремонта и евакуацията, а също и изискванията при организиране 
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на ремонта на въоръжението и техниката на сборни пунктове за повредени 
машини и на местата на излизането им от строя. 

Монографията е базирана на класическата теория, като предлага решения 
на някои проблеми възникнали от участието на наши формирования в операции 
извън пределите на нашата страна. 

 
2. СТАТИИ 
2.1. „Системна методология за създаване на концептуални проектни 

модели на сложни образци бронетанкова техника“, сп. „Военен журнал“ 
брой 3, 2015 г., – София: „Св. Георги Победоносец“ - МО, ISSN 0861-7392; 
стр. 170 – 180 

В тази статия се разглеждат системно-концептуалните аспекти на 
предварителните изследвания и външния дизайн на сложните модели на бойни 
бронирани машини. В статията се въвеждат и уточняват редица термини, 
свързани със същността на системната методология в тази област. В нея е 
представена обща методологична схема за създаване на концептуален модел за 
проектиране, планиран за разработване на модел на бойни бронирани машини. 

Резултатите от анализа имат практико-приложен принос, чрез прилагането 
на системния подход в разработването на сложни образци бронетанкова техника, 
като едно от най-важните направления за по-нататъшното развитие на 
методологията при предварителни изследвания и външно проектиране. 
Необходимостта от провеждането на проучвания за доказване на концептуалния 
проектен модел на образеца БТТ на тази качествено нова методическа основа се 
основава преди всичко на факта, че трябва да се осигури превъзходство на 
разработвания образец над неговите аналози по ефективност на бойното 
приложение (използване) и нивото на експлоатационно-техническото 
усъвършенстване, така че те да станат трудно достижими (или въобще 
недостижими) за другите аналози. 

2.2. „Аспекти на безопасните условия на труд и опазването на 
околната среда при утилизиране на боеприпаси в Българската армия“, сп. 
„Военен журнал“, брой 4, 2015 г., – София: „Св. Георги Победоносец“ - МО, 
ISSN 0861-7392; стр. 141 – 147 

В статията са разгледани основни проблеми, свързани с безопасните 
условия на труд и опазването на околната среда при утилизирането и 
унищожаването на излишните боеприпаси. В статията се обсъжда изпълнението 
на „Националната програма за утилизиране и унищожаване на излишните 
боеприпаси“ в Република България. 
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На базата на извършено изследване се разкриват основните проблеми при 
утилизацията и унищожаването на излишните боеприпаси и свързаните с това 
рискове и начините за тяхното минимизиране. На тази база се предлагат 
основните мерки за безопасност и опазване на околната среда при тези процеси. 

В резултат на изследването е обогатена теорията, свързана със 
здравословните и безопасни условия на труд и опазването на околната среда при 
утилизиране на бойни припаси в Българската армия. 

2.3. „Влиянието на пандемии като COVID-19 (SARS-COV-2) върху 
управлението на веригите за доставка“, списание „Национална сигурност“ 
– София: Виктори ИЗДАТ, 2019, ISSN 2682-9983; ISSN 2682-941X, бр. 5, стр. 
3 – 10 

В статията са разгледани някои актуални тенденции от изследването на 
влиянието на COVID-19 върху световните вериги за доставки. Първо, се 
формулират специфичните характеристики, които определят епидемичните 
огнища, като уникален вид рискове за прекъсване на веригата на доставки. 
Второ, как въздействието на епидемични огнища влияе върху 
производителността на веригата за доставки, като се използва примера на 
COVID-19. 

Резултатите от анализа имат практико-приложен принос, като в 
настоящата статия се представиха и разиграха различни възможни сценарии, 
които показват актуални тенденции в изследването на въздействието на COVID-
19 за световните вериги за доставка. 

2.4. „Теория и практика на техническо разузнаване“, сп. „Военен 
журнал“, брой 4, 2019 г., София, изд. „Св. Георги Победоносец“ – Военна 
академия „Г. С. Раковски“, ISSN 0861-7392; стр. 72 – 79 

В статията са разгледани теоретичните постановки, свързани с 
осъществяването на техническото разузнаване на тактическо ниво. Определени 
са мястото, целта, задачите и принципите за реализирането му. От гледна точка 
на практиката са предложени съвременни решения за извършване на техническо 
разузнаване чрез безпилотни летателни апарати и използване на леки и мобилни 
мотоциклети. 

Резултатите от анализа имат теоретико-приложен характер в областта на 
поддръжката на техниката на формированията от Сухопътни войски в операции. 

 
3. ДОКЛАДИ 
3.1. „Възможности и развитие на системата за дистанционно обучение 

във Военна академия „Г. С. Раковски“, сборник доклади от конференция 
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„Усъвършенстване системите на управление на висшите училища“, 2014 г., 
„Национален военен университет „В. Левски“, гр. Велико Търново, ISBN 
978-954-753-218-2, стр. 160 – 165, в съавторство с доц. д-р Стефан Николаев 
Узунов 

В доклада са разгледани възможностите за развитие на системата за 
дистанционно обучение „Blackboard Learn“ и нейното значение за обучението на 
военни и цивилни логистични специалисти в областта на сигурността и 
отбраната в национален и коалиционен формат. 

Изследвана е ефективността на обучението, като се посочват основните 
предимства и недостатъци на обучението в дистанционна форма в електронна 
среда. 

Резултатите от анализа в доклада имат теоретико-приложен характер в 
областта на дистанционното обучение на военни и цивилни логистични 
специалисти. 

3.2. „Възможностите на ВМА за овладяване на кризи от терористични 
действия“, сборник с доклади „НАУЧНА СЕСИЯ 2014 г.“, Национален 
военен университет „В. Левски“, факултет Артилерия, ПВО и КИС“, гр. 
Шумен, 2014, ISSN 1314-1953, стр. 106 – 111, в съавторство с доц. д-р Стефан 
Николаев Узунов и полк. доц. д-р Любен Николов Димитров 

В доклада са разгледани възможностите на Военномедицинската академия 
за оказване на медицинска помощ на пострадали при масов прием на ранени, 
спазване на строги диагностични и терапевтични протоколи и внедряване на този 
опит в гражданските болници в страната. 

Резултатите от анализа подчертават, че реалната асиметрична заплаха на 
глобалния терор е сериозно предизвикателство и налага предварителна и 
целенасочена подготовка на медицинските екипи, изготвяне на типизирани 
модели за поведение на екипите и инкорпориране на опита на ВМА в практиката 
и на големите цивилни болници в страната 

3.3. „Изследване на войните на Руската федерация в Чечня и 
обобщаване на опита от логистичното осигуряване“, Годишник на Военна 
академия „Г. С. Раковски“, Факултет Командно-щабен – София: Военна 
академия „Г.С. Раковски“, ISSN 1312-2991, 2/2015, стр. 71 – 76 

В доклада се анализират тактическите действия на водените войни от 
въоръжените сили на Руската Федерация в Северен Кавказ, влиянието им върху 
логистичното осигуряване и проблемите съпътствали логистичните органи. 

Разгледани са използваните тактически подходи за водене на бойни 
действия в градска среда. Изследвани са логистичните методи използвани за 
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преодоляване на проблемите, както и поуките от практиката в логистичното 
осигуряване на руският контингент в Чечения. 

Резултатите от анализа показват, че структурата на въоръжените сили на 
Руската Федерация и тази на Република България имат съществени различия, 
което значително намалява възможностите за точно повторение на техния 
натрупан боен опит, без привеждането му в съответствие със сега 
съществуващите условия. Тези обстоятелства налагат проверка и 
усъвършенстване на утвърдените в бойния опит методи и способи за логистично 
осигуряване, а така също и разработване на нови, съответстващи на изискванията 
на водене на бойни действия в съвременните операции. 

3.4. „Изследване на войната между Великобритания и Аржентина за 
Фолклендските острови и обобщаване на опита от логистичното 
осигуряване“, Годишник на Военна академия „Г. С. Раковски“, Факултет 
Командно-щабен – София: Военна академия „Г.С. Раковски“, 2/2015 г., ISSN 
1312-2991, стр. 77 – 82 

Настоящия доклад описва тактическите действия, както и влиянието, което 
те оказват върху логистиката, анализира проблемите съпътствали логистичното 
осигуряване и обобщава опита от изследваната война. 

Анализът на логистичното осигуряване на експедиционния корпус 
разкрива основни проблеми пред които е изправена логистичната система на 
Великобритания в разгледаният въоръжен конфликт. 

В резултат на проведеното изследване е обогатена теорията на 
логистичното осигуряване на многонационални съвместни оперативни сили с 
акцент върху военноморският компонент. 

3.5. „Възможности за приложение на безпилотните летателни апарати 
в логистиката“, сборник с доклади от десетата международна научна 
конференция „Логистиката в променящият се свят“ на специалност 
„Бизнес логистика“ в УНСС, 2016, издателски комплекс – УНСС, ISBN 978-
954-644-900-9, стр. 275 – 283 

В доклада са изследвани възможностите за прилагане на безпилотните 
летателни апарати в логистиката. Акцентът в изследването е поставен върху 
приложението във военната логистика. Разгледани са особеностите на 
приложението на безпилотните летателни системи в операциите, както и 
тенденциите за развитие на безпилотните системи в близко и по-далечно бъдеще.  

Резултатите от анализа имат теоретико-приложен характер за използване 
на безпилотните летателни системи в областта на военната логистика. 
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3.6. „Аспекти в организацията и провеждането на международно 
съвместно командно-щабно учение Black sea 2017“, Годишник на Военна 
академия „Георги Стойков Раковски“. Факултет Командно-щабен – София: 
Военна академия „Г.С. Раковски“, ISSN 1312-2991, 2017, стр. 267 – 272 

Настоящият доклад описва и анализира организацията и провеждането на 
международно съвместно командно-щабно учение BLACK SEA 2017. Също така 
дава насоки за прилагане на някои методи и подходи в учебния процес при 
планирането на съвместни операции на оперативно и тактическо ниво. 

Резултатите от доклада имат теоретико-приложен характер в областта на 
планирането на щабни тренировки и командно-щабни учения в Българската 
армия. 

3.7. „Предизвикателства пред медицинското осигуряване в операции, 
провеждани извън територията на Република България“, Международна 
научна конференция „Дългосрочни предизвикателства за развитие на 
средата на сигурност и изграждане на способности на въоръжените сили“, 
ISBN 978-619-7478-35-8, Военна академия „Г. С. Раковски“, 2019, стр. 133 – 
140 

В доклада се анализират предизвикателствата пред медицинското 
осигуряване в операции, провеждани извън територията на страната. Изследвани 
са законите за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, лекарствените 
продукти в хуманната медицина, лечебните заведения и здравето, и на тази база 
са предложени законодателни промени и са определени необходимите 
организационни и щатни промени в структурата на батальонната бойна група и 
насоките в обучението на младшия медицински персонал за постигане на 
минималните медицински способности на роля 1. 

В резултат от изследването в доклада са разработени някои насоки за 
усъвършенстване на медицинското осигуряване в мисии зад граница чрез 
предложения за промени в Законите за: отбраната и въоръжените сили на 
Република България; кръвта, кръводаряването и кръвопреливането; 
лекарствените продукти в хуманната медицина; лечебните заведения и здравето 
и са определени необходимите организационни и щатни промени в структурата 
на батальонната бойна група и насоките в обучението на младшия медицински 
персонал за постигане на минималните медицински способности на роля 1 по 
критериите на Алианса. 

3.8. „Изследване на войната на СССР в Афганистан и обобщаване на 
опита от логистичното осигуряване“, сборник доклади от научна 
конференция „Логистиката и обществените системи“, електронно издание, 
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издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново, 2021, 
ISSN 2738-8042, стр. 373 – 380 

В доклада се анализират тактическите действия на водената война от 
въоръжените сили на Съветската 40-та армия в Афганистан, влиянието и върху 
логистичното осигуряване и проблемите съпътствали логистичните органи. 

Изследват се условията и спецификата на организацията при водене на 
бойни действия в гористо–планинска и пустинна местност  и изискванията за 
максимална автономност на войските в логистично отношение и по този начин 
предопределят особеностите в построението на органите за логистично 
осигуряване. 

В процеса на анализ на проведената операция се потвърждава значението 
на основните принципи на логистичното осигуряване – съобразяване с 
възможните оперативни сценарии, ограничените ресурси и свързаните с това  
приоритети, многовариантност на логистиката и възможност за гъвкаво 
реагиране и взаимодействие между участниците за увеличаване на ефекта от 
поддръжката и намаляване на разходите. 

 
подп. д-р                        Георги Маринов 

21.12.2022 г. 
гр. София 
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ABSTRACTS 
of the scientific publications 

of Lieutenant Colonel Georgi Marinchev Marinov, PhD 
 

Presented for participation in a competition for holding the academic position 
"Associate Professor" at the Logistics Department of the Command and Staff Faculty 
at the Rakovski National Defence College in the Area of Higher Education "Security 
and Defence", Professional Field "Warfare", Scientific Specialty "Organization and 
Management of the Armed Forces", for the disciplines "Logistic support of the military 
units in operations", "Fundamentals of logistic support of the Bulgarian Army in 
peacetime", "Armored vehicles maintenance in operations" and "Modern weapon 
systems and armored vehicles". 

The competition was announced by the Minister of Defence of the Republic of 
Bulgaria with order № ОХ-1051 of 02 November 2022 and published in the State 
Journal № 93 on 22 November 2022. 

The presented scientific publications examine various aspects of the logistic 
support of the military units in their peacetime activities and in their operations. The 
works are grouped based on their scientific nature and follow the national requirements 
for the development of the academic staff in the Republic of Bulgaria. 

 
1. MONOGRAPHS 
1.1. "Planning and Management of Logistic Support in Operations", SS 

Print, Sofia, 2022, containing 176 pages, ISBN 978-619-7121-53-7 
The monograph is a significant study of the nature, content, and sequence of 

logistics planning in modern conditions. It presents evidence with theoretical and 
practical approaches for integrated and holistic planning at all three levels of logistic 
provision at strategic, operational, and tactical levels. 

The main contributions of the monograph are of scientific and applied nature. 
Existing and new scientific knowledge related to logistic support planning in operation 
has been extended and generated. The prominent place among the scientific 
contributions is occupied by studying the processes related to the integrated planning 
of logistic support at the strategic, operational, and tactical levels. 

The monograph discusses the theory and modern approaches in management 
science, the factors, purpose, and main tasks of logistic support management. In 
addition, it focuses on the conditions, principles, and requirements for managing 



10 
 

logistics providers. The process of logistics support planning is analyzed, and an 
integrated solution is proposed for the three levels of management - strategic, 
operational, and tactical. 

The monograph aims to provide theoretical knowledge to the students on 
logistics assurance management while forming interests in the students for further 
study and improvement of management work. On this basis, the nature, content, and 
sequence of logistics provision planning are revealed. In addition to providing 
theoretical knowledge, the monograph aims to assist listeners in their practical work. 

The monograph outlines the main issues concerning managing and planning 
logistic support in operations. It was developed for the officers and students at the 
Rakovski National Defence College but can be used by all those interested in the 
problems of logistic support management in operations. 

1.2. "Maintenance of Ground Forces Vehicles in Operations", restricted, 
Rakovski National Defence College, Sofia, RB 217308-083-06/СИ-29-
289/29.11.2022, co-authored with Assoc. Prof. Lyuben Nikolov Dimitrov, PhD 

The monograph is intended to study and enrich the knowledge of the officers in 
the master's degree in the specialty "Organization and management of logistic support 
in operational and tactical formations" at the Rakovski National Defence College. 

The present work is a necessary aid, especially for non-specialists, in the 
maintenance of armored and automotive vehicles.  

The monograph can be used by students in full-time and part-time form or 
enrolled in the distance form of study in the specialty, and cadets at the National 
Military University "V. Levski". 

This study should be of interest to those involved in maintenance, revealing the 
challenges faced by the equipment maintenance system in the Bulgarian Armed Forces 
in operations. 

The monograph examines the place of repair in the logistic support system, the 
structure of the system and the military-economic significance of repair, the forms of 
using repair bodies in different types of combat activity, the quantitative parameters 
and indicators in planning repair and evacuation, and also the requirements in 
organizing the repair of weapons and equipment at assembly points for damaged 
machines and the sites of their out-of-service. 

The monograph is based on classical theory, offering solutions to some problems 
arising from our formations' participation in operations outside our country's borders. 
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2. ARTICLES 
2.1. "Systematic methodology for the establishment of concept project 

patterns of complex types of armored combat vehicles", Sofia, journal "Military 
journal" (Bulgarian language), book 3, 2015, ISSN 0861-7392; p. 170 – 180 

This article discusses the system-conceptual aspects of preliminary research and 
external design of complex armored combat vehicle models. The paper introduces and 
clarifies several terms related to the nature of systems methodology in this area. It 
presents a general methodological scheme for creating a conceptual design model for 
developing a combat armored vehicle model. 

The analysis results have a practical-applied contribution, through the 
application of the systematic approach in the development of complex armored 
vehicles, as one of the most important directions for the further development of 
methodology in preliminary studies and external design. The necessity of conducting 
proof-of-concept studies of the AVs specimen design model on this qualitatively new 
methodological basis is primarily based on the fact that the specimen under 
development must be made superior to its analogs in terms of combat application (use) 
effectiveness and level of operational and technical improvement, so that they become 
difficult (or altogether unattainable) for other analogs. 

2.2. "Aspects of safe work conditions and environmental protection in the 
utilization of ammunition in the Bulgarian army", Sofia, journal "Military 
journal" (Bulgarian language), book 4, 2015, ISSN 0861-7392; p. 141 – 147 

The article discusses the main issues related to safe working conditions and 
environmental protection in the disposal and destruction of surplus ammunition. The 
article discusses the implementation of the "National Programme for Utilisation and 
Destruction of Surplus Ammunition" in the Republic of Bulgaria. 

Based on a study, the main problems in the disposal and destruction of surplus 
ammunition and the associated risks and ways to minimize them are revealed. On this 
basis, the main safety and environmental protection measures for these processes are 
proposed. 

As a result of the study, the theory related to occupational health and safety and 
environmental protection in the disposal of munitions in the Bulgarian Army is 
enriched. 

2.3. "The impact of pandemics such as COVID-19 (SARS-COV-2) on supply 
chain management", "National Security" Magazine - Sofia: Victory IZDAD, 
2019, ISSN 2682-9983; ISSN 2682-941X, issue 5, p. 3 – 10 
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The article discusses recent trends from research on the impact of COVID-19 on 
global supply chains. First, the specific characteristics that define outbreaks as a unique 
type of supply chain disruption risk are articulated. Second, the impact of outbreaks on 
supply chain performance is explored using the example of COVID-19. 

The analysis results have practical-applicational contributions, and this paper has 
presented and played out various possible scenarios that show current trends in the 
study of the impact of COVID-19 on global supply chains. 

2.4. "Theory and practice of technical intelligence", Bulgarian Military 
Journal, issue 4/2019, ISSN: 0861-7392; p. 72 – 79. 

The article discusses the theoretical propositions related to implementing 
technical intelligence at the tactical level. The place, purpose, tasks, and principles of 
its realization are defined. From the point of view of practice, modern solutions for 
carrying out technical reconnaissance by unmanned aerial vehicles and using light and 
mobile motorcycles are proposed. 

The analysis results have a theoretical and applied character in the field of 
maintenance of the equipment of the Army formations in operations. 

 
3. REPORTS 
3.1. "Capabilities and Development of the System for Distance Learning in 

Security and Defence Logistics at Rakovski National Defence College", Veliko 
Tarnovo, (Bulgarian language), ISBN 978-954-753-218-2, p. 160 – 165. 

The report discusses the opportunities for developing the Blackboard Learn 
distance learning system and its relevance for training military and civilian logistics 
professionals in the field of security and defence in national and coalition formats. 

The effectiveness of the training is explored, pointing out the main advantages 
and disadvantages of distance learning in an electronic environment. 

The analysis results in this paper have theoretical and applied implications in the 
distance learning for military and civilian logistics professionals. 

3.2. "The capabilities of the MMA to manage crises of terrorist actions", 
Proceedings of the Scientific Session 2014, National Military University "V. 
Levski", Faculty of Artillery, Air Defence and KIS, Shumen, 2014, ISSN 1314-
1953, p. 106 - 111, co-authored with Assoc. Prof. Stefan Nikolaev Uzunov and Col. 
Assoc. Prof. Lyuben Nikolov Dimitrov 

The report discusses the capabilities of the Military Medical Academy to provide 
medical care to casualties in mass casualty admissions, adherence to strict diagnostic 
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and therapeutic protocols, and implementation of this experience in civilian hospitals 
across the country. 

The analysis results underline that the real asymmetric threat of global terror is 
a serious challenge and requires prior and targeted training of medical teams, 
preparation of typified models of team behavior, and incorporation of the MMA 
experience into the practice and the country's large civilian hospitals. 

3.3. "Study of the Russian Federation's wars in Chechnya and summarizing 
the experience of logistic support", Yearbook of the Rakovski National Defence 
College, "Command and Staff" Faculty - Sofia. ISSN 1312-2991, 2/2015, p. 71-76. 

The paper analyzes the tactical actions of the wars waged by the armed forces of 
the Russian Federation in the North Caucasus, their impact on logistical support, and 
the problems that accompanied logistical authorities. 

The tactical approaches used to combat operations in an urban environment are 
examined. Logistical methods used to overcome the problems are examined and 
lessons learned from practice in the logistical support of the Russian contingent in 
Chechnya. 

The results of the analysis show that the structure of the armed forces of the 
Russian Federation and that of the Republic of Bulgaria have significant differences, 
which significantly reduces the possibility of accurately replicating their accumulated 
combat experience without bringing it into line with the current conditions. These 
circumstances necessitate the verification and improvement of the methods and means 
of logistic support established in combat experience and the development of new ones 
corresponding to the requirements of combat operations in current conflicts. 

3.4. "A study of the Falklands War between Britain and Argentina and a 
summary of the experience of logistical support", Yearbook of the Rakovski 
National Defence College, "Command and Staff" Faculty - Sofia. ISSN 1312-2991, 
p. 77-82 

This report describes the tactical actions and their impact on logistics, analyses 
the problems that accompanied the logistic support, and summarises the experience of 
the war studied. 

The analysis of the logistic support of the Expeditionary Corps reveals the 
significant problems faced by the UK logistic system in the armed conflict examined. 

As a result of the research, the theory of logistic support for multinational joint 
task forces is enriched with an emphasis on the naval component. 

3.5. "Capabilities for the Application of UAVs in Logistics", The report is 
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published in the Conference proceedings of the tenth international conference 
"Logistics in a changing world" specialty "Business Logistics" in UNWE, 2016, 
publishing complex – UNWE, IXBN 978-954-644-900-9, p. 275 – 283. 17 – 
18.10.2016. 

The report explores the possibilities of applying UAVs in logistics. The focus of 
the study is on the application in military logistics. The peculiarities of the application 
of unmanned aerial systems in operations are examined, as well as the development 
trends of unmanned systems in the near and more distant future.  

The analysis results have a theoretical and applied character for using unmanned 
aerial systems in the field of military logistics. 

3.6. "Aspects in the organization and conduct of the joint international 
command and staff exercise Black sea 2017", Annual of Rakovski National 
Defence College, "Command and Staff" Faculty – Sofia, ISSN 1312-2991, 2017, 
p. 267-272. 

This report describes and analyses the organization and conduct of the joint 
international command and staff exercise BLACK SEA 2017. It also guides applying 
some methods and approaches in the training process for planning joint operations at 
the operational and tactical levels. 

The results of the report have a theoretical and applied character in the field of 
planning staff training and command and staff exercises in the Bulgarian Army. 

3.7 "Challenges to Medical Support in Operations Conducted Outside the 
Territory of the Republic of Bulgaria", International Scientific Conference 
"Long-term Challenges for the Development of the Security Environment and 
Capability Building of the Armed Forces", ISBN 978-619-7478-35-8, Rakovski 
National Defence College, 2019, p. 133 - 140. 

The report analyses the challenges facing medical support in operations 
conducted outside the country. It examines the laws on blood, blood donation and 
transfusion, drugs in human medicine, medical facilities, and health, and on this basis, 
proposes legislative changes and identifies necessary organizational and staffing 
changes to the battalion battle group structure and guidance in the training of junior 
medical personnel to achieve the minimum medical capabilities of Role 1. 

As a result of the research, the report develops some guidelines for improving 
medical support in missions abroad by proposing changes to the Laws on: the Defence 
and Armed Forces of the Republic of Bulgaria; Blood, Blood Donation and Blood 
Transfusion; Medicinal Products in Human Medicine; Medical Facilities and Health 
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and identifies the necessary organizational and staffing changes in the structure of the 
battalion battle group and the guidelines in the training of junior medical personnel to 
achieve the minimum medical capabilities. 

3.8. "Study of the USSR war in Afghanistan and generalization of the 
experience of logistic support", Proceedings of the scientific conference "Logistics 
and public systems", electronic edition, publishing complex of the National 
Military University "Vasil Levski", Veliko Tarnovo, 2021, ISSN 2738-8042, p. 373 
- 380 

The paper analyzes the tactical warfare of the Soviet 40th Army in Afghanistan, 
its impact on logistic support, and the problems accompanying logistic authorities. 

The conditions and specifics of the organization of combat operations in 
mountainous and desert terrain and the requirements for maximum autonomy of the 
troops in logistical terms are studied and thus predetermine the peculiarities in the 
construction of logistic support bodies. 

In the process of analysis of the conducted operation, the importance of the basic 
principles of logistic support is confirmed - consideration of possible operational 
scenarios, limited resources, and related priorities, the versatility of logistics, and the 
possibility of flexible response and interaction between the participants to increase the 
effect of support and reduce costs. 

 
LTC                     Georgi Marinov, PhD 

 
21 December 2022 
Sofia 

 
 


