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1. Кои трудове от представения от кандидата „Списък от трудовете” 

се приемат за оценка и рецензиране, като се систематизират в 

групи. 

Подполковник доктор Георги Маринчев МАРИНОВ е единствен 

участник в конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“, обявен 

със заповед на Министъра на отбраната № ОХ-1051/02.11.2022 г. и 

обнародван в „Държавен вестник” № 93/22.11.2022 г., т. 28, страница 68. 

Като доказателство за активната си научно-приложна дейност 

кандидатът е представил общо 15 (петнадесет) публикации, посочил е 

цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и 

колективни томове - 2 (два) броя, цитирания в монографии и колективни 

томове с научно рецензиране – 5 (пет) броя, цитирания или рецензии в 

нереферирани списания с научно рецензиране - 5 (пет) броя. Приемам за 

рецензиране следните представени по конкурса публикации, които могат да 

се систематизират като: 

- хабилитационен труд – публикувана монография в съответната научна 

област: „Планиране и управление на логистичното осигуряване в 

операциите“, в обем от 176  страници; 

- публикувана монография, която не е представена като основен 

хабилитационен труд: „Поддръжка на техниката от Сухопътни войски в 

операциите“ в съавторство с доц. д-р Любен Николов Димитров, съдържаща 

260 страници, от които 130 страници авторско участие съгласно 

разделителния протокол. 

- 12 (дванадесет) научни статии и доклади, публикувани в нереферирани 

списания с научно рецензиране в обем от 89 (осемдесет и девет) страници, от 

които на 10 е самостоятелен автор, а две от публикациите (7.1 и 7.2) са 

публикувани в съавторство, като има разделителни протоколи и общо 

участието на кандидата по този показател е в обем от 81 страници; 

-  учебно пособие  „Практическо ръководство за работа на обучаваните с 

платформата за дистанционно обучение Blackboard™ 9.1. във Военна 

академия „Г. С. Раковски“, в обем от 68 страници. 

Всички предложени за рецензия научни трудове се включват в научната 

област на обявения конкурс. Представените в конкурса материали отговарят 

на изискванията на закона и съдържат необходимите данни за научното 

развитие на кандидата. Същите могат да се обобщят в следните три основни 

групи: 

Първа група – Организация и управление на логистичното осигуряване в 

операциите. 



Втора група – Военна логистика. 

Трета група – Висше образование и професионална квалификация на 

логистични кадри в сигурността и отбраната. 

Подполковник доктор Георги Маринчев МАРИНОВ е представил 

справка за изпълнение на минималните национални изисквания съгласно 

Закона за развитието на академичния състав в Република България, от която е 

видно, че той отговаря напълно на минималните национални изисквания за 

заемане на академична длъжност „Доцент” в област на висшето образование 

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

 

2. Обща характеристика на научноизследователската и научно-

приложната дейност на кандидата. 

Научно изследователската и преподавателската дейност на единствения 
кандидат в конкурса подполковник доктор Георги Маринчев МАРИНОВ е 
насочена в областта на военното дело, с акцент на военната логистика и 
изследване организацията на логистичното осигуряване. Голяма част от 
публикациите на кандидата са посветени на изследването на логистичното 
осигуряване на боя и операциите, като са систематизирани знания за 
приложението на логистичната функция поддръжка с нейните основни 
компоненти-техническо обслужване, ремонт и евакуация. Предложени са 
нови подходи и са разработени направления за усъвършенстване на 
логистичното осигуряване в операциите, в контекста на развитието на 
логистичната система на Българската армия и чрез анализ на резултатите и 
поуките от практиката. 

Друга част от публикациите на подполковник доктор Георги Маринчев 

МАРИНОВ са свързани с изследване на теорията и практиката на военната 

логистика, като са представени различни аспекти на военната логистика и 

приложението на основните логистични функции. Тук усилията на кандидата 

са съсредоточени върху изследване развитието на логистичната система, 

реализирането на политиката за логистично осигуряване във Въоръжените 

сили и организацията на логистичното осигуряване на формирования от 

Българската армия, при участието им в операции извън територията на 

страната. 

Кандидатът е съсредоточил своите усилия за изследване на процесите 

на обучение на логистични кадри в сектора за сигурност, където успешно 

извършва релация между теорията и практиката. Положително е, че част от 

усилията му са намерили приложение при внедряването и развитието на 

системата за дистанционно обучение във Военна академия и включването му 

като експерт в работните групи на проект № BG051PO001-4.3.04-0010 „Уеб-

базирано дистанционно обучение на управленски кадри в областта на 



сигурността и отбраната”, както и при разработването на учебни програми за 

специализация „Логистика” във Военна академия и „Военноморска 

логистика” във Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров”. 

 Главното, което характеризира кандидатът е склонността му към 

активна преподавателска и изследователска дейност. Стреми се да прави 

задълбочени изследвания по проблематиката свързана с настоящия конкурс. 

 

3. Становище относно наличието на плагиатство. 

Експертната ми оценка е: липсват данни за плагиатство. В процеса на 

работа като член на Научното жури нямам информация да е получен 

неанонимен и мотивиран писмен сигнал за установяване на плагиатство в 

публикациите на кандидата за конкурса. 

 

4. Оценка на педагогическата дейност на кандидата. 

Познавам подполковник доктор Георги Маринчев МАРИНОВ от 2009 

година, когато започна обучението си като слушател във Военна академия, 

специалност „Организация и управление на логистичното осигуряване в 

оперативните и тактическите формирования” и след това като редовен 

докторант в катедра „Логистика” във Военна академия. За този период имам 

много добри впечатления, свързани с представянето му като обучаем, както и 

за активното му участие в учебната и научната дейност. 

Кандидатът е завършил през 2000 година ВВОВУ ”В. Левски” гр. В. 

Търново с военна квалификация „Офицер от танкови войски – военен 

инженер по експлоатация и ремонт на бронетанкова техника” и притежава 

богат практически опит и компетентност, като същият е с над 22 годишен 

стаж като офицер от Българската армия. Участвал е в различни форми за 

повишаване на образованието и квалификацията, което е видно от 

приложените документи по конкурса. Придобил е магистърски степени по 

специалностите „Политология. Международни отношения“ и „Политология“ 

във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, и 

„Организация и управление на логистичното осигуряване в оперативните и 

тактическите формирования” във Военна академия „Г. С. Раковски“, както и 

редица удостоверения за успешно завършени курсове за следдипломна 

квалификация. 

Подполковник доктор Георги Маринчев МАРИНОВ активно участва в 

научни екипи по проекти на Военна академия, самостоятелно и съвместно с 

други научни и изследователски организации, както и по програма на 

Европейския съюз „Еразъм+“. Той е и Еразъм координатор на Факултет 

„Командно-щабен”. 



През 2018 година същият участва в конкурс и бе номиниран от Българо-

американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” да продължи 

своите изследвания в най-стария военен университет в САЩ. 

Кандидатът участва в престижни научни форуми, където успешно 

извършва релация между теорията и практиката. Положително е, че част от 

усилията му са намерили приложение при включването му като експерт в 

работната група за разработване на доктрината за поддръжка от страната 

домакин. 

Като непосредствен ръководител на кандидата, като началник на 

катедра „Логистика” отговорно мога да заявя, че същия притежава много 

добри педагогически знания и умения, които ги проявява по време на лекции, 

семинари, практически занятия и щабни тренировки с различни категории 

обучаеми (слушатели, студенти и специализанти). 

Смятам, че кандидатът има необходимите професионални, 

педагогически и лични качества да заеме академичната длъжност „Доцент” 

по обявения конкурс. 

5. Основни научни и научно-приложни приноси. 

 

Основните научни резултати и приноси на кандидата, имащи значение 

за обогатяването на теорията и практиката в областта на военната логистика 

могат да бъдат обобщени в две основни направления, както следва: 

 

Научни приноси: 

✓ Систематизирани и доразвити са съществуващите теоретични 

постановки за изграждане, поддържане и развитие на логистичните 

способности на Българската армия – 2.1, 2.4, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8. 

✓ Систематизирана и доразвита е съществуващата теория за планирането 

и управлението на логистичното осигуряване на военните 

формирования от Българската армия в операции – 1.1., 1.2., 3.6. 

✓ Доразвита е теорията за поддръжка на техниката от Сухопътни войски в 

национални и многонационални операции – 1.2., 3.3., 3.8. 

 

Научно-приложни приноси: 

✓ Разработени са ред и съдържание за планиране на логистичното 

осигуряване на трите нива на управление. Разработени и апробирани са 

образци документи за планиране и управление на логистичното 



осигуряване на оперативно и тактическо ниво приложими в национални 

и коалиционни операции – 1.1., 1.2. 

✓ Предложен е алгоритъм за планиране на поддръжката на 

бронетанковата и автомобилната техника във формирования от 

Сухопътни войски в операциите и са разработени и обосновани 

критерии за оценка – 1.2. 

✓ Предложени са нови подходи и са разработени направления за 

усъвършенстване на медицинското осигуряване в мисии зад граница – 

3.2., 3.4., 3.7., 3.8. 

✓ Представени са различни аспекти на необходимостта за създаване на 

временни тактически формирования – бригадни или батальонни бойни 

групи и тяхното осигуряване, чрез извличане на поуките от практиката 

от логистичното осигуряване в съвременните конфликти – 3.3., 3.4., 

3.5., 3.7., 3.8. 

 

6. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката. 

Кандидатът показва способности и умения за систематизиране и 

критично осмисляне на теории и методически подходи в изследваните научни 

области, ясно дефиниране на проблемите и формулиране на насоки за 

тяхното решаване. Научните и научно-приложните приноси в трудовете на 

кандидата в основната си част обогатяват и доразвиват отделни направления 

в сферата на военното дело свързани с организацията и управлението на 

въоръжените сили, в частност в областта на военната логистика. 

Научните и научно-приложните приноси в трудовете на кандидата 

допринасят за повишаване на ефективността на учебния процес със 

слушателите и студентите от Военна академия и са добра основа за нови 

изследвания и усъвършенстване на учебните програми. В резултат на това 

под ръководството на подполковник доктор Маринов е разработена 

необходимата учебна документация и са внедрени нови учебни планове и 

програми по магистърските специалности, както следва: учебни програми за 

обучение на слушатели от специализация „Логистика” във Военна академия, 

за обучение на курсанти от специализация „Военноморска логистика” във 

Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров” и на студенти от 

специалност „Логистика на сигурността и отбраната”. Обемът и качеството 

на представените материали, участието му в престижни научни форуми и 

цитиранията показват разпознаваемост на кандидата сред научните среди в 

Република България в областта на сигурността и отбраната. 

 



7. Оценка в каква степен приносите са дело на кандидата. 

В предоставените ми за рецензиране материали е видно приложението 

на научно – изследователската и преподавателската дейност на кандидата 

подполковник доктор Георги Маринчев МАРИНОВ. Статистиката по 

отношение авторството на трудовете показва, че те са самостоятелни трудове 

на кандидата, а само три от разработките (монография и два научни доклади) 

са в съавторство. Предоставени са достатъчно доказателства, че те са лично 

дело на кандидата и разделителни протоколи. 

8. Критични бележки и препоръки. 

 

Към представените материали от подполковник доктор Георги 

МАРИНОВ наред с положителните страни може да се отправят и известни 

критични бележки, които са предимно с редакционна насоченост и са от 

технически характер, като са свързани с известни претенции към оформянето 

на материалите, спазването на стандартите за цитиране и т.н., но това ни най-

малко намалява тяхната научна стойност. 

Считам, че кандидата трябва с неотслабващо темпо да продължи да 

работи, като все повече да разшири научната и изследователската си работа. 

Приоритет следва да е участието му в международни научни форуми, както и 

да се стреми да публикува постигнатите резултати в научни издания, 

реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни. 

9. Лични впечатления и становище на рецензента по останалите 

страни от дейността на кандидата. 

 

Кандидатът притежава много добър практически опит, компетентност, 

авторитет сред колеги и обучаеми, които съм имал възможност да оценя като 

пряк началник на кандидата, както и при съвместените ни участия в научни 

форуми, в изпитни комисии, работни групи и работа по научни проекти. 

10. Заключение. 

 

Представените от кандидата подполковник доктор Георги Маринчев 

МАРИНОВ документация и научна продукция отговарят на изискванията на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България и 

Правилника за неговото прилагане за придобиване на академична длъжност 

„доцент“ и регламентиращите документи на Военна академия. Постигнатите 

научни и научно-приложни приноси, доказват способността на кандидата 

самостоятелно да разработва важни за теорията и практиката въпроси. 

 



11. Оценка на кандидатите. 

 

Оценката ми за научните трудове на подполковник доктор Георги 

Маринчев МАРИНОВ, единствен участник в конкурса за академична 

длъжност „доцент“, е положителна. 

Предлагам на уважаемото научно жури по конкурса подполковник 

доктор Георги Маринчев МАРИНОВ да бъде избран и предложен да заеме 

академична длъжност „доцент“ за нуждите на катедра „Логистика“ на 

факултет „Командно-щабен“ във Военна академия „Г. С. Раковски“, в област 

на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално 

направление 9.2. „Военно дело“ по учебните дисциплини: „Логистично 

осигуряване на формированията в операциите”, „Основи на логистиката в 

мирновременната дейност на формированията от Българската армия”, 

„Поддръжка на техниката в операциите” и „Съвременни системи въоръжение 

и техника”. 

 

          Изготвил рецензията: 

    Полковник професор доктор                 Мирослав Стефанов Димитров 

 

27.02.2023 г.  

гр. София 
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1. 1. Which publications from the "List of publications" submitted by 

the candidate are accepted for evaluation and review and are 

systematized in groups. 

Lieutenant Colonel Doctor Georgi Marinchev MARINOV is the only 

participant in the contest for the academic position of "Associate Professor", 

announced by the Order of the Minister of Defence No. OH-1051/02.11.2022 and 

promulgated in the State Gazette No. 93/22.11.2022, item 28, page 68. 

As evidence of his active scientific and applied activity, the candidate has 

submitted a total of 15 (fifteen) publications, citations or reviews in scientific 

publications, refereed and indexed in world-known databases of scientific 

information or in monographs and collective volumes - 2 (two) citations; citations 

in monographs and collective volumes with scientific peer review - 5 (five) 

citations; citations or reviews in non-refereed journals with scientific peer review - 

5 (five) citations. I accept for review the following publications submitted for the 

contest, which can be systematized as: 

– Habilitation work – a published monograph in the relevant scientific field 

"Planning and Management of Logistic Support in Operations", 176 pages; 

– Published monograph, which is not presented as a major habilitation work: 

"Maintenance of Armored Vehicles of the Army in Operations" co-authored with 

Assoc. Prof. Dr. Lyuben Nikolov Dimitrov, containing 260 pages, of which 130 

pages are authorship according to the separation protocol. 

– 12 (twelve) scientific articles and reports published in non-refereed peer-

reviewed journals in a volume of 89 (eighty-nine) pages, of which 10 are authored 

independently, and two of the publications (7.1 and 7.2) are published in co-

authorship, with separate protocols, and the total participation of the candidate in 

this indicator is 81 pages; 

–  training manual "Practical guide for the trainees to work with the distance 

learning platform Blackboard™ 9.1. at the Rakovski National Defence College", 68 

pages. 

All scientific papers submitted for review are included in the scientific field 

of the announced contest. The materials submitted to the contest meet the 

requirements of the law and contain the necessary data on the scientific 

development of the candidate. They can be summarized into the following three 

main groups: 

First group - Organisation and management of logistic support in operations. 

Second Group - Military Logistics. 

Third group - Higher education and professional qualification of logistics 

personnel in security and defense. 



Lieutenant Colonel Dr. Georgi Marinchev MARINOV has submitted a 

verification of fulfillment of the minimum national requirements under the Law on 

the Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria, which shows that 

he fully meets the minimum national requirements for the academic position of 

"Associate Professor" in the field of higher education 9. "Security and Defence", 

professional field 9.2. "Military Affairs". 

 

2. General characteristics of the candidate's research and applied 

scientific activity. 
The scientific research and teaching activity of the only candidate in the 

contest, Lieutenant Colonel Doctor Georgi Marinchev MARINOV, is focused on 
the field of military affairs, with an emphasis on military logistics and the study of 
the organization of logistic support. A significant part of the candidate's 
publications is devoted to studying the logistic support of combat and operations, as 
knowledge of the application of the logistic support function with its main 
components-maintenance, repair, and evacuation has been systematized. New 
approaches are proposed, and directions for improvement of logistic support in 
operations are developed in the context of the development of the logistic system of 
the Bulgarian Army and through analysis of the results and lessons from practice. 

Another part of the publications of Lieutenant Colonel Dr. Georgi Marinchev 

MARINOV are related to the study of the theory and practice of military logistics, 

presenting various aspects of military logistics and the application of the main 

logistics functions. Here the candidate's efforts are focused on the study of the 

development of the logistic system, the implementation of the logistic support 

policy in the Armed Forces, and the organization of the logistic support of the 

formations of the Bulgarian Army in their participation in operations outside the 

territory of the country. 

The candidate has focused his research efforts on the training processes of 

logistics personnel in the security sector, where he successfully correlates theory 

and practice. It is positive that part of his efforts has found application in the 

implementation and development of the distance learning system at the Military 

Academy and his inclusion as an expert in the working groups of project № 

BG051PO001-4.3.04-0010 "Web-based Distance Learning of Management 

Personnel in the Field of Security and Defence", as well as in the development of 

curricula for specialization "Logistics" at the Rakovski National Defence College 

and "Naval Logistics" at the Naval Academy "Nikola Vaptsarov". 

 The main characteristic of the candidate is his inclination towards active 

teaching and research. He strives to do in-depth research on issues related to the 

current contest. 

 



3. Opinion on the presence of plagiarism. 

My expert assessment is: that there is no evidence of plagiarism. During my 

work as a member of the Scientific Jury, I am not aware of any non-anonymous 

and motivated written report of plagiarism in the candidate's publications. 

 

4. Evaluation of the candidate's pedagogical activity. 

I have known Lieutenant Colonel Doctor Georgi Marinchev MARINOV 

since 2009 when he started his education as a student at the Military Academy, 

specialty "Organization and Management of Logistic Support in Operational and 

Tactical Formations" and then as a full-time Ph.D. student at the Department of 

Logistics at the Rakovski National Defence College. During this period, I have had 

excellent impressions of his student performance and active participation in 

teaching and research. 

The candidate graduated in 2000 from the HMAS "V. Levski", in the city of 

Veliko Tarnovo with military qualification "Officer of tank troops – military 

engineer for operation and repair of armored vehicles" and has extensive practical 

experience and competence, and he has over 22 years of service as an officer of the 

Bulgarian Army. He has been trained in various forms for the improvement of his 

education and qualification, which is evident from the attached documents. He has 

completed Master's degrees in Political Science. International Relations" and 

"Political Science" at the University of Veliko Tarnovo "St. Sv. Cyril and 

Methodius", and "Organization and Management of Logistic Support in 

Operational and Tactical Formations" at the Rakovski National Defence College, as 

well as several certificates for successful completion of postgraduate courses. 

Lieutenant Colonel Dr. Georgi Marinchev MARINOV actively participates 

in scientific teams in projects of the Rakovski National Defence College, 

independently and jointly with other scientific and research organizations, as well 

as in the European Union's Erasmus+ program. He is also an Erasmus coordinator 

of the "Command and Staff" Faculty. 

In 2018 he participated in a competition and was nominated by the 

Bulgarian-American Commission for Educational Exchange "Fulbright" to 

continue his research at the oldest military university in the United States. 

The candidate participates in prestigious scientific forums, where he 

successfully carries out the correlation between theory and practice. Positively, 

some of his efforts have found an application in his inclusion as an expert in the 

working group for developing the Host Nation Support Doctrine. 

As the Candidate's immediate supervisor and as the Head of the Department 

of Logistics, I can responsibly state that the Candidate possesses excellent 

pedagogical knowledge and skills, which he displays during lectures, seminars, 



practical classes, and staff trainings with different categories of trainees (students, 

undergraduates, and postgraduates). 

I believe that the candidate has the necessary professional, pedagogical, and 

personal qualities to occupy the academic position of Associate Professor under the 

announced contest. 

5. Main scientific and applied contributions. 

The main scientific results and contributions of the candidate, important for 

the enrichment of the theory and practice in the field of military logistics, can be 

summarized in two main directions as follows: 
 

Scientific contributions: 

✓ Systematized and further developed are the existing theoretical formulations 

for the construction, maintenance, and development of the logistic 

capabilities of the Bulgarian Army – 2.1, 2.4, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8. 

✓ The existing theory for the planning and management of the logistic support 

of the military formations of the Bulgarian Army in operations is 

systematized and further developed – 1.1., 1.2., 3.6. 

✓ The theory of equipment maintenance by Land Forces in national and 

multinational operations is further developed – 1.2., 3.3., 3.8. 
 

Scientific and applied contributions: 

✓ The order and content of logistics planning at the three levels of government 

have been developed. Template documents for planning and management of 

logistic support at the operational and tactical levels applicable in national 

and coalition operations – 1.1., 1.2. have been developed and tested. 

✓ An algorithm for planning the maintenance of armored and automotive 

vehicles in formations of Land Forces in operations is proposed, and criteria 

for evaluation are developed and justified –  1.2. 

✓ New approaches have been proposed, and directions have been developed for 

the improvement of medical support in missions abroad – 3.2., 3.4., 3.7., 3.8. 

✓ Different aspects of the necessity to create temporary tactical formations –  

brigade or battalion battle groups and their provision are presented by 

drawing lessons from the practice of logistic provision in modern conflicts –  

3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8. 

 

6. Assessment of the significance of contributions to science and 

practice. 

The candidate demonstrates abilities and skills to systematize and critically 

analyze theories and methodological approaches in the researched scientific fields, 



clearly defining problems and formulating guidelines for their solution. The 

scientific and applied contributions in the candidate's works in their central part 

enrich and further develop particular areas in the field of military affairs related to 

the organization and management of the armed forces, in particular in the field of 

military logistics. 

The scientific and applied contributions in the candidate's works contribute to 

increasing the effectiveness of the learning process with the students of the Military 

Academy and are a sound basis for new research and curriculum improvement. As 

a result, under the leadership of Lieutenant Colonel Doctor Marinov, the necessary 

training documentation has been developed. New curricula and programs have been 

implemented for the Master's degree programs, as follows: curricula for the training 

of students from the Logistics specialization at the Rakovski National Defence 

College, for the training of cadets from the Naval Logistics specialization at the 

Nikola Vaptsarov Naval Academy and for students from "Logistics in the Security 

and Defence" specialization. The volume and quality of the presented materials, his 

participation in prestigious scientific forums, and his citations show the candidate's 

recognition among the scientific circles in the Republic of Bulgaria in the field of 

security and defense. 

 

7. An assessment of the extent to which the contributions are the 

candidate's work. 

The materials provided to me for review show the implementation of the 

research and teaching activities of the candidate Lieutenant Colonel Doctor Georgi 

Marinchev MARINOV. The statistics regarding the authorship of the works show 

that they are independent publications of the candidate, and only three of the works 

(a monograph and two scientific papers) are co-authored. Sufficient evidence is 

provided that they are the candidate's own work and separation protocols. 

 

8. Critical comments and recommendations. 

To the presented materials by Lieutenant Colonel Dr. Georgi MARINOV, 

along with the positive aspects, some critical remarks can be made, which are 

mainly editorial and technical in nature, as they are related to specific claims to the 

formatting of the materials, compliance with citation standards, etc., but this in no 

way diminishes their scientific value. 

I believe the candidate should continue to work constantly, increasingly 

expanding his scientific and research work. Priority should be given to participation 

in international scientific forums, and he should strive to publish his results in 

scientific journals, refereed and indexed in world-known databases. 

 



9. Personal impressions and opinions of the reviewer on other aspects 

of the candidate's work. 

The candidate has very good practical experience, competence, and authority 

among colleagues and trainees, which I have had the opportunity to evaluate as the 

direct supervisor of the candidate, as well as in our joint participation in scientific 

forums, examination committees, working groups, and work on scientific projects. 

 

10.  Conclusion. 

The documentation and scientific production submitted by the candidate 

Lieutenant Colonel Doctor Georgi Marinchev MARINOV, meet the requirements 

of the Law for the Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria and 

the Regulations for its Implementation for the Acquisition of the Academic 

Position "Associate Professor" and the governing documents of the Rakovski 

National Defence College. The achieved scientific and applied contributions prove 

the candidate's ability to develop important issues for theory and practice 

independently. 

 

11.  Evaluation of candidates. 

My assessment of the scientific works of Lieutenant Colonel Doctor Georgi 

Marinchev MARINOV, the only participant in the competition for the academic 

position of “Associate Professor”, is positive. 

I propose to the distinguished scientific jury of the competition that 

Lieutenant Colonel Doctor Georgi Marinchev MARINOV be selected and 

proposed to occupy the academic position of "Associate Professor" for the 

needs of the Department of Logistics of the Faculty of Command and Staff at the 

Rakovski National Defence College in the field of higher education: 9. "Security 

and Defence", professional field 9.2. "Military" in the following subjects: 

"Logistical support of formations in operations", " Fundamentals of logistics in the 

peacetime activity of formations of the Bulgarian Armed Forces", "Maintenance of 

armored vehicles in operations", and "Armament and Armored Vehicles 

Contemporary systems". 

 

Reviewer: 

 

Colonel Professor Doctor                       Miroslav Stefanov Dimitrov 

 

27.02.2023  

Sofia 

 


