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Област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана  

ПН 9.1. Национална сигурност – научна специалност 05.02.24 Организация и 

управление извън сферата на материалното производство (отбрана и национална 

сигурност); доцент в ПН 9.2. Военни науки-научна специалност 05.12.01. 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (ВАК)  

  

на научните трудове, представени по конкурса за заемане на академична 

длъжност „доцент” в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, 

професионално направление 9.2. „Военно дело“, научна специалност 

„Организация и управление на въоръжените сили“, учебни 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“ в катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“, 

обявен със заповед на министъра на Република България № ОХ-1051/02.11.2022 г.  

и обявя в ДВ бр. 93 от 22 ноември 2022 год.   Съставът на научното жури е 

определен със заповед на началника на ВА „Г. С. Раковски“ № СИ29-РД03-2 от 

03.01.2023 год.  

Единствен кандидат за участие в конкурса е подполковник доктор Георги 

Маринчев Маринов, главен асистент в катедра „Логистика“,  факултет 

„Команднощабен“ на Военна академия „Г.С. Раковски“, гр. София.  
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1. Кои трудове от представените от кандидата се приемат за оценка от 

рецензента   
Конкурсът за заемане на академична длъжност “доцент” в научна област 9. 

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

специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, се провежда при 

спазване на  всички законови и процедурни изисквания с единствен кандидат 

подп. д-р Георги Маринчев Маринов.  

Списъкът на представените по конкурса научни трудове на кандидата 

съдържа: 15 заглавия с общ обем 610 страници,  разпределени в следните групи:  

- монографии и книги (2 бр.) – 436 стр.;  

- научни статии и научни доклади ( 12 бр.) – 87 стр.;  

- учебно пособие  (1 бр.)– 87 стр.  

Посочените трудове  са публикувани на български език. От тях 12 са 

самостоятелно разработени, останалите 3  са в съавторство, в които делът на 

кандидата е ясно разграничим и са представени разделителни протоколи. 

Представените  научни трудове на кандидата по конкурса са след придобита ОНС 

„доктор“.  

Предоставената от кандидата в конкурса научна продукция отговаря 

напълно на изискванията на Оценъчна система на показателите за заемане на 

академична длъжност „доцент“ по дейности и показатели в професионално 

направление - 9.2. Военно дело, с точков еквивалент 463,3 бр. точки (по 

показатели от гр. А – 50 т., група В – 100 т., група Г – 208,3 т., гр. Д – 105 т.), при 

минимално изискуеми 400.  

 Количеството на представените за рецензиране публикации е 

представително, което ми дава основание да оценя, че е достатъчно за участие в 

конкурс за академична длъжност „доцент” във Военна академия „Г. С. Раковски”.  

Трудовете са посветени на актуални и важни за военната логистика 

проблеми и процеси, пряко свързани с планирането и управлението на 

логистичните дейности в операции на ВС от различен характер.   

  

2. Обща характеристика на научно-изследователската, 

научноприложната и педагогическата дейност на кандидата  
Представените за рецензиране научни трудове от подп. д-р Георги Маринов 

са в област на висшето образование 9 „Сигурност и отбрана“, професионално 

направление 9.2. „Военно дело“, научна специалност „Организация и управление 

на въоръжените сили“.  Публикациите са в престижни специализирани научни 

издания в страната.  Стилът на кандидата е задълбочен, достъпен, логичен, 

аналитичен и академичен.   

В тематично отношение трудовете са ясно фокусирани към две взаимно 

свързани проблемно-тематични области:  



 Логистично осигуряване на формированията (1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3,  3.2,  

3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8);  

 Организация на военно-образователния процес в електронна 

среда (3.1 и 4.1).  

Научните трудове са насочени основно към логистичните процеси на 

въоръжените сили, чиято актуалност е неоспорима и  продиктувана от вътрешната 

логика на ролята, мисиите и целите на въоръжените сили на страната и 

формирането на логистични способности в динамично променливата среда на 

сигурност. Акцентите са на планирането на логистичното осигуряване на трите 

нива на управление на формированията в операции и условия на кризи в контекста 

на съвременните предизвикателства за сигурността и опита на войските.     

Акцент е поставен и на организацията и управлението на процеса на 

обучение по военна логистика в електронна среда, чиято обоснованост е 

продиктувана от широката приложимост на съвременните 

информационнокомуникационни технологии и дигитализацията логистичните 

процеси в национален и съюзнически контекст.  

  Трудовете, представени за рецензиране, се отличават с актуалност, 

последователност и непосредствено са свързани с научната специалност и 

тематичната област на конкурса. Представят автора им не само като 

последователен изследовател, но и професионален педагог, популяризиращ 

научните изследвания и постижения в организацията и управлението на 

логистичната поддръжка  на формированията на различни нива на управление и 

при участието им в операции на територията на страната и извън нея. Натрупаният 

опит като командир на тактическо и оперативно ниво на управление и 

преподавател с утвърдена професионална, научно-изследователска, приложна и 

педагогическа дейност със стремеж за овладяване на новостите във военната 

логистика чрез обучение и специализации в страната и в евроатлантическите 

структури, подп. д-р Маринов съответства на изискванията за заемане на 

академична длъжност „доцент“  по научна специалност „Организация и 

управление на въоръжените сили“.  

  

 3.  Становище относно наличието или липсата на плагиатство  

В хода на работата ми като член на научното жури не са постъпили сигнали, 

аргументирани по съответния законов ред в писмен вид за наличие на плагиатство 

в представените за участие конкурса за „академична длъжност „доцент“ трудове 

на кандидата. И аз като член на научното жури не съм установила елементи на 

плагиатство и недобросъвестно използване на чужди научни резултати в 

трудовете на кандидата.   



4. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата  

Подполковник доктор Георги Маринов завършва ВВОВУ „Васил Левски“, 

гр. Велико Търново през 2000 год. с военна квалификация инженер по 

експлоатация и ремонт на бронетанкова техника и гражданска специалност 

„машинен инженер“. В последствие придобива ОКС „магистър“ в специалностите 

„Политология“ (2007г.) и „Политология. Международни отношения“ (2008) във 

ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ Велико Търново и „Организация и управление на 

логистичното осигуряване в оперативните и тактическите формирования“ (2011 г.) 

във ВА „Г. С. Раковски“. Защитава дисертационен труд и придобива ОНС 

„доктор“ по научна специалност „Организация и управление на Въоръжените 

сили“ през 2015 год.   

Военната кариера на подп. д-р инж. Маринов преминава през различни 

логистични структури и формирования в периода от 2000 до 2013 год. От 2016 

год. до настоящия момент е главен асистент доктор в катедра „Логистика“ на 

факултет „Командно-щабен“ във ВА „Г. С. Раковски“ , гр. София.  

В професионалното си развитие подп. д-р Маринов преминава  през 

различни квалификационни курсове, удостоверени със сертификати. Същият е 

факултетен координатор по програма Еразъм + , вицепрезидент на военен спортен 

клуб „Военна академия“ и на Студентски съвет на ВА „Г. С. Раковски“. Член е на  

Академичния съвет на ВА и на факултетния съвет на факултет „Командно-щабен“.  

Владее английски език съгласно STANAG 6001- 2+, 2, 2+, 2. Притежава 

разрешения за достъп до класифицирана информация на ниво, Секретно, EU Secret 

I NATO Secret.  

Научните и преподавателските интереси и умения на подп. д-р Marinow sa  

са в областта на логистичната поддръжка на операциите в нейната 

многоаспектност, доразвита в представената за участие в конкурса научна 

продукция.  

Всеки от трудовете е преход и последователно надграждане в 

научноизследователската и педагогическата дейност на кандидата след ОНС 

„доктор“,  чието отражение е в представените научни публикации за заемане на 

академичната длъжност „доцент“.  

Представените от кандидата монографии, с характер на хабилитационни 

трудове – 1.1, 1.2) и свързаните с тях публикации  (2.1, 2.2, 2.3,  3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 

3.6, 3.7, 3.8) покрива първата тематична област на научните изследвания на 

кандидата. Същите отразяват резултатите от научно-изследователската и 

педагогическата дейност на кандидата. В тях открито се поставят проблемите и 

предизвикателствата на различни аспекти на логистичната подръжка на 

операциите в динамично променлива среда на сигурност и създаването и 

развитието на необходимите логистични способности в съответствие с 

колективните ангажираности на страната и съвместимостта с евроатлантическите 

структури.  



Постигнатите научни резултати в посочените трудове, със своята 

оригиналност и задълбоченост позволяват формирането на мениджърски 

компетентности и компетенции на основата на интегрирано планиране на 

логистичните процеси на стратегическо, оперативно и тактическо ниво. Те са 

полезни не само за обучението по логистика,  но и за ръководния състав на ВС при  

вземането на индикативни и регулативни решения, засягащи системите за 

планиране и управление на логистичните процеси в структурите на въоръжените 

сили и в хода на операциите.   

Съществен принос на трудовете е, както предлагането на концептуална 

рамка за разбиране на логистичната поддръжка на операциите като управленски 

процес, съобразен с динамичните промени в средата на сигурност. Доразвита е и е 

обогатена теорията на военната логистика в частта на логистичната поддръжка на 

операциите в нейната поликомпонентност. Предложени са нови интелектуални 

подходи към управлението и планирането на логистичните процеси във 

формированията от БА, участващи в операции. Предложени са  модели за 

логистично осигуряване на формированията при участие в експедиционни 

операции, чрез използването на всеобхватния подход, обобщени мрежи и други 

научни подходи за математическо и симулационно моделиране. Предложени са 

методика за планиране на логистичната поддръжка на трите бива на управление и 

образци документи, съвместими с изискванията на коалиционните партньори и 

алгоритъм за планиране на логистичната поддръжка на отбранителни продукти. 

Защитена е необходимостта от създаване на временни тактически формирования и 

тяхното логистично осигуряване.   

Всичко това показва, че на научната общност са представени актуални и 

значими, самостоятелни научни изследвания за получаване на нови знания и 

значими теоретични обобщения за изграждането на системите за планиране и 

управление на логистичните процеси на трите нива на управление  с   реални 

възможности за внедряване като модерна научна теория и добра практика за 

логистична поддръжка на формированията на въоръжените ни сили в операции.   

Второто тематично направление на трудовете на кандидата – организация на  

военно-образователния процес в електронна среда (3.1 и 4.1) дава методологията 

за разработване и внедряване на учебни програми за обучението на слушатели от 

специализация „Логистика“. Идентифицирани са силните и слабите страни при 

внедряване на платформата за дистанционно обучение във ВА „Г. С. Раковски“. 

Предложени са подходи за усъвършенстване на дистанционното обучение на 

кадри за логистичните структури.  

Така предложените научно-изследователски трудове по неоспорим начин 

потвърждават професионализма и педагогическия опит на кандидата. В 

потвърждение на това е неговата средногодишна  аудиторна заетост – 330 часа и 

участието му в един национален и един международен проект.  

 

 5.  Основни научни резултати и приноси  



Конкретните научни резултати и приноси на кандидата са с подчертан 

научен и научно-приложен характер , обобщени в следните направления: 5.1. 

Научни резултати  

5.1.1. Доразвита е и е обогатена теорията по военна логистика в нейната 

многоаспектност на основата на систематизираните теоретически постановки за 

логистиката като управленска концепция. (1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 

3.6, 3.6, 3.7, 3.8).  

5.1.2. Генерирани са нови знания и умения по планиране и управление на 

логистичната поддръжка на операциите и са предложени нови концептуални 

подходи и образци документи за планиране на логистичните процеси. (1.1, 1.2, 2.1,  

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.6, 3.7, 3.8) .   

5.1.3. Систематизирана и обогатена е съвременната концепция за 

усъвършенстване на логистичната подръжка на военните формирования и  

техниката от СВ в национални и многонационални операции (1.2, 2.4, 3.3, 3.4, 3.8)  

5.2. Научно-приложни приноси  
5.2.1. Създадена е стройна система от теоретични обобщения и 

научнообосновани предложения за образци документи за планиране на 

логистичната поддръжка на операциите на трите управленски нива в нейната 

многокомпонентност (1.1, 1.2, 3.2, 3.4, 3.7, 3.8).  

5.2.2.  Предложен е алгоритъм за планиране на поддръжката на техника 

(бронетанкова и автомобилна) във формированията от СВ в операции на основата 

на разработени и научно обосновани оценъчни критерии (1.2).  

5.2.3. Доказана е необходимостта от създаване на временни тактически 

формирования и тяхната логистична поддръжка (3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8).   

5.2.4. Доразита е концепцията за обучение логистични специалисти в 

електронна среда чрез внедряване на платформата за дистанционно обучение във 

ВА „Г. С. Раковски“ и са предложени подходи за нейното усъвършенстване. (2.3,  

3.1, 4.1, 5.1).  

Резултатите от изследванията на кандидата са с теоретичен, аналитичен и 

практико-приложен характер, разкриват и подчертават насочеността на трудовете 

му за управлението на логистичната поддръжка на формированията на БА, в 

потвърждение на неговата активна преподавателска, изследователска и 

публикационна дейност. Посочените научни резултати и приноси са лично дело на 

автора, което е неоспоримо и успешно защитават заявените от него постигнати 

резултати и потенциал за бъдещо научно развитие.   

  

6. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката  

Значимостта и ефектът на приносите за науката и практиката, доказани в 

научните трудове на подп. д-р Маринов са неоспорими и неопровержими. С тях 

приложението на знанието и практиката на логистично осигуряване на 

формированията в операции посредством научно обосновани подходи и 

алгоритми, се гарантира предвидимост в развитието и  рационализирането на 



управленските решения в областта на военната логистика. В потвърждение на 

значимостта на трудовете на кандидата са установените 12 цитирания.   

  

7. Оценка в каква степен приносите са дело на кандидата  

От представените за рецензиране научни трудове на кандидата (15 бр.), 13 са 

самостоятелни, авторски, останалите 9 бр. - в съавторство, като делът на 

кандидата в колективните трудове е значим и ясно разграничен. Това е основание 

постигнатите с тях научни – научно-приложни резултати да се оценят като 

собствен принос.  
  

8. Критични бележки за рецензираните трудове  

Към представените за рецензиране научни публикации могат да се отправят 

и някои критични бележки, които по-скоро са с характер на препоръки:  

- Целесъобразно е оформянето на библиографската справка в научните 

трудове да е съобразена със стандартните изисквания за библиографско цитиране;  

- препоръчително е кандидатът да насочи усилията си към 

чуждестранно участие със свои научни разработки, независимо от спецификата на 

изследваната от него проблематика, за което има доказан научно изследователски 

потенциал.  

Посочените пропуски носят технически характер и не намаляват стойността 

на резултатите, постигнати от подполковник главен асистент д-р Георги Маринов, 

доказващи неговата способност успешно да разработва самостоятелно и в екип 

важни за теорията и практиката на военната логистика въпроси.    

  

9. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът счита, 

че следва да вземе отношение  
Познавам подп. гл. ас. д-р Маринов от курсантските му години, отличаващ 

се с организираност,  трудолюбие, стремеж към овладяване на нови знания и 

умения, екипност в работата. Това ми впечатление се потвърждава  и задълбочава 

от съвместното ни участие в конференции, кръгли маси, др. под. професионални 

срещи и в хода на обучението му в докторантура. Това ми дава основание да го 

определя като амбициозен,  ерудиран и креативен млад учен, с висока обща 

култура, професионална подготовка и със силно развито чувсто за колективизъм и 

отговорност, чиито научни търсения в областта на логистичната поддръжка на 

формированията в контекста на интегрираната логистика, са с принос към 

развитието на науката и практиката по  военна логистика , умеещ да разрешава по 

ефективен начин възникнали проблеми в тази област.  

  

10. Заключение  
Представените от кандидата подп. гл.ас. д-р Георги Маринчев Маринов 

документация и научна продукция отговарят на изискванията на Закона за 



развитие на академичния състав в Република България, Правилника за неговото 

приложение за придобиване на академична длъжност “доцент” и Правилника за 

академичните длъжности във ВА “Г. С. Раковски”. Постигнати са значими научни 

и научно-приложни приноси, доказващи способността на кандидата  

самостоятелно да разработва важни за теорията и практиката на логистичното 

осигуряване на  формированията  въпроси.  

  

11. Оценка на кандидатите  
Оценката ми за научните трудове на подп. гл.ас. д-р Георги Маринчев 

Маринов, единствен участник в конкурса за академична длъжност „доцент“ в 

област на висше образование  9 “Сигурност и отбрана”, професионално 

направление 9.2. “Военно дело”, научна специалност “Организация и управление 

на въоръжените сили”, обявен за нуждите на катедра „Логистика“ при факултет 

„Командно-щабен“ на ВА „Г.С.Раковски“, е положителна.   

Активната преподавателска и научно-изследователска дейност на кандидата,  

неоспоримите му лични качества като утвърден млад учен с постигнати значими 

за логистичната теория и практика приноси да  предложа  на  уважаемото научно 

жури по конкурса да  класира кандидата по конкурса подп. гл.ас. д-р Георги 

Маринчев Маринов и да предложи на факултетния съвет на факултет 

„Команднощабен”  при Военна академия „Г.С. Раковски”, да бъде избран и да 

заеме академичната длъжност “доцент” в катедра „Логистика“ при факултет 

„Командно-щабен“ на ВА „Г.С.Раковски“ в област на висшето образование 9 

“Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. “Военно дело”, по научна 

специалност “Организация и управление на въоръжените сили“.  

  

  

 20.02.2022 год.  

  

  

  

РЕЦЕНЗЕНТ:   

Проф. д.н. Севдалина  Димитрова  
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by Professor Sevdalina Ilieva Dimitrova, PhD  

Vasil Levski National Military University, Veliko Tarnovo - INIID,  

Bulgaria Blvd. No. 76,  phone +359887 395 307  

Registration number 45970 in the scientific activity register and   

(https://cris.nacid.bg/public/scientist-preview/14061)   

Registration number 14061 in the register of the academic staff –   

(https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/14061)  

  

Area of Higher Education 9. Security and Defense  

PF 9.1. National security - scientific specialty 05.02.24 Organization  and 

management outside the sphere of material production (defense and national 

security);  

docent in PF 9.2. Military sciences-scientific specialty 05.12.01. Organization and 

management outside the sphere of material production (VAK)  

  

of the scientific papers presented in the competition for the academic position of 

"associate professor" in the field of higher education 9. "Security and defense", 

professional field 9.2. "Military Affairs", scientific specialty "Organization and 

Management of the Armed Forces", study subjects "Logistics provision of formations in 

operations", "Basics of logistics in the peacetime activity of formations of the Bulgarian 

Army", "Maintenance of equipment in operations" and " Modern Armament and  

Equipment Systems" in the "Logistics" Department of the "Command and Staff"  

Faculty, announced by Order of the Minister of the Republic of Bulgaria No. 

ОХ1051/02.11.2022 and announced in State Gazette no. 93 of November 22, 2022   

The composition of the scientific jury was determined by order of the head of the 

VA "G. S. Rakovski" No. SI29-RD03-2 dated January 3, 2023.   

The only candidate for participation in the competition is lieutenant colonel  

Doctor Georgi Marinchev Marinov, chief assistant in the Department of Logistics, 

Faculty of Command and Staff of the Military Academy G.S. Rakovski", Sofia 2023   
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1. Which of the works presented by the candidate are accepted for evaluation 

by the reviewer  
The competition for the occupation of an academic position "associate professor" 

in a professional field 9. "Security and defense", professional field 9.2. "Military case", 

in the scientific specialty "Organization and management of the armed forces", is 

conducted in compliance with all legal and procedural requirements with a single 

candidate sub. Dr. Georgi Marinchev Marinov.  

The list of the candidate's scientific works submitted to the competition contains:  

15 titles with a total volume of 610 pages, distributed in the following groups:  

-  monographs and books (2 items) – 436 pages.;  

-  scientific articles and scientific reports (12 items) – 87 pages.; 

 -  textbook (1 pc.) – 87 pages.  

The mentioned works were published in Bulgarian. Of these, 12 were 

independently developed, the remaining 3 were co-authored, in which the candidate's 

share is clearly distinguishable and separation protocols are presented. The submitted 

scientific works of the candidate in the competition are after the acquired ONS "doctor".  

The scientific production provided by the candidate in the competition fully meets 

the requirements of the Evaluation System of the indicators for occupying the academic 

position " associate professor " by activities and indicators in a professional direction - 

9.2. Military case, with a point equivalent of 463.3 pcs. points (according to indicators 

from city A – 50 points, group B – 100 points, group D – 208.3 points, city D – 105 

points), with a minimum requirement of 400.  

The amount of publications submitted for review is representative, which gives 

me reason to assess that it is sufficient for participation in a competition for the 

academic position of "associate professor" at the Military Academy "G. S. Rakovski".   

The works are devoted to current and important problems and processes for 

military logistics, directly related to the planning and management of logistics activities 

in Air Force operations of a different nature.   

  

2. General characteristics of the scientific-research, scientific-applied and 

pedagogical activities of the candidate  
The scientific works submitted for review by sub. Dr. Georgi Marinov are in the 

field of higher education 9 "Security and Defense", professional direction 9.2. "Military 

Affairs", scientific specialty "Organization and Management of the Armed Forces". The 

publications are in prestigious specialized scientific publications in the country. The 

candidate's style is thorough, approachable, logical, analytical and academic.   

Thematically, the papers are clearly focused on two interrelated problem-thematic 

areas:  

 Logistic provision of formations (1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 

3.6, 3.7, 3.8);  

 Organization of the military educational process in an electronic 

environment (3.1 and 4.1).  



Scientific works are mainly focused on the logistics processes of the armed forces, 

the relevance of which is undeniable and dictated by the internal logic of the role, 

missions and goals of the country's armed forces and the formation of logistics 

capabilities in the dynamically changing security environment. Emphasis is on logistics 

planning at the three levels of command of formations in operations and crisis conditions 

in the context of modern security challenges and troop experience.     

Emphasis is also placed on the organization and management of the military 

logistics training process in an electronic environment, the validity of which is dictated 

by the wide applicability of modern information and communication technologies and 

the digitalization of logistics processes in a national and allied context.  

  The papers submitted for review are distinguished by relevance, consistency and 

are directly related to the scientific specialty and the thematic area of the competition. 

They present their author not only as a consistent researcher, but also as a professional 

educator promoting scientific research and achievements in the organization and 

management of logistical support of formations at different levels of government and in 

their participation in operations on the territory of the country and beyond. The 

accumulated experience as a commander at the tactical and operational level of 

management and a teacher with an established professional, research, applied and 

pedagogical activity with an aspiration to master the innovations in military logistics 

through training and specializations in the country and in the Euro-Atlantic structures, 

Lt. Dr. Marinov meets the requirements for holding the academic position of "associate 

professor" in the scientific specialty "Organization and Management of the Armed 

Forces“.  

  

3. Opinion on the presence or absence of plagiarism  
In the course of my work as a member of the scientific jury, there have been no 

reports, substantiated in accordance with the relevant legal order in writing, about the 

presence of plagiarism in the works of the candidate submitted for participation in the 

competition for the academic position of "associate professor". And I, as a member of 

the scientific jury, did not find elements of plagiarism and dishonest use of other 

people's scientific results in the candidate's works.   

  

4. Evaluation of the pedagogical preparation and activity of the candidate  
Lieutenant Colonel Doctor Georgi Marinov graduated from “Vasil Levski” 

Military Academy, Veliko Tarnovo, in 2000 with a military qualification as an engineer 

in the operation and repair of armored vehicles and a civilian specialty as a mechanical 

engineer. Subsequently, he obtained a master's degree from the Academy of Arts in 

Political Science (2007) and Political Science. International Relations" (2008) at VTU 

"St. Kiril and Methodius" Veliko Tarnovo and "Organization and management of 

logistic support in operational and tactical formations" (2011) in BA "G. S. Rakovski". 

He defended a dissertation and obtained a PhD in the scientific specialty "Organization 

and Management of the Armed Forces" in 2015..   



The military career of Lt. Dr. Eng. Marinov went through various logistics 

structures and formations in the period from 2000 to 2013. From 2016 to the present 

moment, he is the chief assistant doctor in the Department of Logistics of the Faculty of 

Command and Staff at the Military Academy "G. S. Rakovski", Sofia.  

In his professional development, Lt. Dr. Marinov goes through various 

qualification courses certified by certificates. He is the faculty coordinator for the 

Erasmus + program, vice president of the military sports club "Military Academy" and 

of the Student Council of the Military Academy "G. S. Rakovski". He is a member of 

the Academic Council of the Military Academy and the Faculty Council of the 

Command and Staff Faculty.  

Fluent in English according to STANAG 6001- 2+, 2, 2+, 2. Possesses 

permissions to access classified information at the level of Secret, EU Secret I NATO 

Secret.  

The scientific and teaching interests and skills of sub. Dr. Marinow are in the field 

of logistical support of operations in its many aspects, further developed in the scientific 

production presented for participation in the competition.  

Each of the works is a transition and successive upgrade in the scientific research 

and pedagogical activity of the candidate after the ONS "doctor", which is reflected in 

the presented scientific publications for holding the academic position "associate 

professor“.  

The monographs presented by the candidate, in the nature of habilitation theses - 

1.1, 1.2) and related publications (2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8) cover the 

first thematic area of the candidate's research. They reflect the results of the candidate's 

research and teaching activities. They openly state the problems and challenges of 

various aspects of logistical support of operations in a dynamically changing security 

environment and the creation and development of the necessary logistical capabilities in 

accordance with the country's collective commitments and compatibility with 

EuroAtlantic structures.  

The scientific results achieved in the mentioned works, with their originality and 

thoroughness, allow the formation of managerial competences and competencies based 

on integrated planning of logistics processes at the strategic, operational and tactical 

level. They are useful not only for training in logistics, but also for the leadership of the 

Armed Forces in making indicative and regulatory decisions affecting the planning and 

management systems of logistics processes in the structures of the armed forces and in 

the course of operations.   

A significant contribution of the works is as the proposal of a conceptual 

framework for understanding the logistics support of operations as a management 

process, consistent with the dynamic changes in the security environment. The theory of 

military logistics has been further developed and enriched in the part of logistical 

support of operations in its multicomponent nature. New intellectual approaches to the 

management and planning of logistics processes in the Military Academy formations 

participating in operations are proposed. Models have been proposed for the logistical 



support of formations participating in expeditionary operations, through the use of the 

comprehensive approach, generalized networks and other scientific approaches for 

mathematical and simulation modeling. A methodology for planning the logistical 

support of the three branches of government and sample documents compatible with the 

requirements of the coalition partners and an algorithm for planning the logistical 

support of defense products are proposed. The need to create temporary tactical 

formations and their logistical support is defended.   

All this shows that the scientific community is presented with up-to-date and 

significant, independent scientific research for obtaining new knowledge and significant 

theoretical summaries for the construction of systems for planning and managing 

logistics processes at the three levels of management with real possibilities for 

implementation as a modern scientific theory and good practice for logistical support of 

the formations of our armed forces in operations.   

The second thematic direction of the candidate's works – organization of the 

military educational process in an electronic environment (3.1 and 4.1) provides the 

methodology for developing and implementing curricula for the training of trainees from 

the "Logistics" specialization. The strengths and weaknesses of the implementation of 

the distance-learning platform in the Military Academy "G. S. Rakovski". Approaches to 

improve remote training of personnel for logistics structures are proposed.  

Thus, the proposed research papers indisputably confirm the candidate's 

professionalism and pedagogical experience. This is confirmed by his average annual 

classroom employment - 330 hours and his participation in one national and one 

international project.  

  

5. Main scientific results and contributions  
The specific scientific results and contributions of the candidate are of a marked 

scientific and scientific-applied nature, summarized in the following directions:  

5.1. Scientific results  

5.1.1. The theory of military logistics has been further developed and enriched in 

its multifaceted nature based on the systematized theoretical statements about logistics 

as a management concept. (1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.6, 3.7, 3.8).  

5.1.2. New knowledge and skills in planning and management of logistics support 

operations have been generated and new conceptual approaches and model documents 

for planning logistics processes have been proposed. (1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.6, 3.6, 3.7, 3.8).   

5.1.3. Systematized and enriched the modern concept of improving the logistic 

support of the military formations and equipment from the Defense Forces in national 

and multinational operations (1.2, 2.4, 3.3, 3.4, 3.8)  

5.2. Scientific and applied contributions  
5.2.1. An orderly system of theoretical summaries and science-based proposals for 

sample documents for planning logistical support of operations at the three management 

levels in its multicomponent nature has been created (1.1, 1.2, 3.2, 3.4, 3.7, 3.8).  



5.2.2. An algorithm is proposed for planning the maintenance of equipment 

(armored and automobile) in the formations of the SV in operations based on developed 

and scientifically substantiated evaluation criteria (1.2).  

5.2.3. The need to create temporary tactical formations and their logistical support 

has been proven (3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8).   

5.2.4. The concept of training logistics specialists in an electronic environment 

has been further developed through the implementation of the distance-learning platform 

in the Military Academy "G. S. Rakovski" and approaches for its improvement are 

proposed. (2.3, 3.1, 4.1, 5.1).  

The results of the candidate's research are of a theoretical, analytical and 

practicalapplied nature, reveal and emphasize the focus of his works on the management 

of the logistic support of the BA formations, in confirmation of his active teaching, 

research and publication activity. The stated scientific results and contributions are the 

personal work of the author, which is indisputable and successfully defends the results 

he has achieved and the potential for future scientific development.   

  

6. Evaluation of the significance of contributions for science and practice.  
The significance and effect of the contributions to science and practice, proven in 

the scientific works of sub. Dr. Marinov are indisputable and irrefutable. With them, the 

application of the knowledge and practice of logistical provision of formations in 

operations by means of scientifically based approaches and algorithms, guarantees 

predictability in the development and rationalization of management decisions in the 

field of military logistics. In confirmation of the significance of the candidate's works, 

12 citations have been established.   

  

7. Assessment to what extent the contributions are the work of the 

candidate  
Of the candidate's scientific works submitted for review (15 pieces), 13 are 

independent, author's, the remaining 9 pieces. In co-authorship, as the candidate's share 

in the collective works is significant and clearly distinguished. This is a reason to 

evaluate the scientific-scientific-applied results achieved with them as their own 

contribution.  

  

8. Critical notes on peer-reviewed works  
Some critical notes, which are more like recommendations, can be made to the 

scientific publications submitted for review:   

- It is expedient that the formatting of the bibliographic reference in scientific 

works is in accordance with the standard requirements for bibliographic citation;   

- it is recommended that the candidate directs his efforts towards foreign 

participation with his scientific developments, regardless of the specifics of the issues he 

is researching, for which he has proven scientific research potential.   



The indicated omissions are of a technical nature and do not reduce the value of 

the results achieved by lieutenant colonel chief assistant Dr. Georgi Marinov, proving 

his ability to successfully develop independently and in a team issue important to the 

theory and practice of military logistics.    

  

9. Personal impressions and other matters on which the reviewer considers it 

necessary to take a position  
I know Ch. assistant Dr. Marinov from his cadet years, distinguished by 

organization, hard work, striving to master new knowledge and skills, teamwork. This 

impression is confirmed and deepened by our joint participation in conferences, round 

tables, etc. under, professional meetings and in the course of his doctoral studies. This 

gives me reason to define him as an ambitious, erudite and creative young scientist, with 

a high general culture, professional training and a highly developed sense of collectivism 

and responsibility, whose scientific research in the field of logistical support of 

formations in the context of integrated logistics is with a contribution to the development 

of the science and practice of military logistics, capable of effectively solving problems 

arising in this field.  

  

10. Conclusion  
The candidate's deputy chief assistant Dr. Georgi Marinchev Marinov 

documentation and scientific production meet the requirements of the Law on the 

Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria, the Regulations for its  

Application for Acquiring the Academic Position "Associate Professor" and the 

Regulations for Academic Positions at the Military Academy "G. S. Rakovski". 

Significant scientific and scientific-applied contributions have been achieved, proving 

the candidate's ability to independently develop issues important to the theory and 

practice of the logistics provision of formations.  

  

11. Evaluation of candidates  
My assessment of the scientific works of the Chief assistant Dr. Georgi Marinchev 

Marinov, the only participant in the competition for the academic position of "associate 

professor" in the field of higher education 9 "Security and Defense", professional 

direction 9.2. "Military Affairs", scientific specialty "Organization and Management of 

the Armed Forces", announced for the needs of the "Logistics" department at the 

"Command and Staff" faculty of the "G.S. Rakovski" Military Academy, is positive.   

The candidate's active teaching and research activity, his undeniable personal 

qualities as an established young scientist with significant contributions to logistics 

theory and practice, I propose to the respected scientific jury of the competition to rank 

the candidate in the competition under chief assistant Dr. Georgi Marinchev Marinov 

and to propose to the Faculty Council of the "Command and Staff" Faculty at the  

Military Academy "G.S. Rakovski", to be elected and occupy the academic 

position of "associate professor" in the department of "Logistics" at the faculty of 



"Command and Staff" of the Military Academy "G.S. Rakovski" in the field of higher 

education 9 "Security and Defense", professional direction 9.2 . "Military Affairs", in the 

scientific specialty "Organization and Management of the Armed Forces".  

  

  

 20.02.2022   REVIEWER:   

 Prof. Ph.D . Sevdalina Dimitrova  


