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1504, София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82  

 

 
Рег. № ______________________/___.___.2023 г. 
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СТАНОВИЩЕ 

от полковник доцент д-р Ивайло Илиев Ралев 

доцент в катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“ във Военна 

академия „Г. С. Раковски“, гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, 

сл. тел. 029226641, област на висшето образование „Сигурност и отбрана“, 

професионално направление „Военно дело“, научна специалност „Организация 

и управление на въоръжените сили“. 

 

за научните трудове, представени по конкурса за заемане на академична 

длъжност „доцент“ в катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“ във 

Военна академия „Г. С. Раковски“, за военнослужещ, в област на висшето 

образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.2. „Военно 

дело“, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, 

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”. Конкурсът е 

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

публикуван в Държавен вестник бр. № 93/22.11.2022 г. 

 

на кандидата подполковник д-р Георги Маринчев Маринов, главен асистент 

в катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“ във Военна академия 

„Георги Стойков Раковски“. 
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1. Обща характеристика на научноизследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата. 

Научната и педагогическата дейност на подп. д-р Георги Маринов е 

насочена в областта на военната логистика. Тя има за цел задълбочаване на 

знанията и уменията на обучаемите по планирането, организирането и 

управлението на логистичното осигуряване на военните формирования както в 

мирновременната им дейност, така и при участието им в операции.  Заявен е 

интерес и към проблемите на дистанционното обучение във Военна академия „Г. 

С. Раковски“.  

Главното, което характеризира кандидата е склонността му към 

изследователска дейност. Стреми се да прави всестранни и задълбочени 

изследвания във функционалните области на логистичното осигуряване с акцент 

на планирането, поддръжката на техниката и медицинското осигуряване. 

 Като доказателство за активната си научна дейност, кандидатът е 

представил 15 бр. научни публикации, от които 12 бр. са самостоятелни и 3 бр. 

са в съавторство. По своя характер те са: монографични трудове – 2 бр.; научни 

статии – 4 бр.; доклади от научни конференции – 8 бр.; учебно помагало – 1 бр. 

Всички трудове са публикувани в страната на български език. Същите попадат в 

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

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

на въоръжените сили“ и покриват изброените в обявения конкурс учебни 

дисциплини.  

Научната продукция отговаря на изискванията на оценъчната система от 

показателите за заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионално 

направление „Военно дело“. Нейният точков еквивалент е 463 бр. точки, при 

минимално изискуеми 400 бр. точки. Трудовете са предназначени за подготовка 

на слушатели, студенти, специализанти и докторанти.  

Оценявам количеството на представените публикации като достатъчно за 

участие в конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент”. 
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2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

В процеса на работата ми като член на научното жури не е получаван 

неанонимен и мотивиран писмен сигнал за установяване на плагиатство в 

публикациите на кандидата. 

3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата. 

Педагогическата дейност на подп. д-р Георги Маринов от 2016 г. до сега се 

заключава във водене на лекции, семинари, дискусии и практически занятия в 

катедра  „Логистика“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ 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“, „Съвременни 

системи въоръжение и техника“. През учебната 2022/2023 г. води занятия и по 

две учебни дисциплини за обучение на курсанти от специализация 

„Военноморска логистика“ във ВВМУ „Никола Вапцаров“ – гр. Варна. 

Аудиторната му заетост за последните три учебни години е както следва: 

2019/2020 г. – 410 часа; 2020/2021 г. – 395 часа; 2021/2022 г. – 317 часа. 

Кандидатът е бил научен ръководител на 23 дипломанти, като всички са 

защитили успешно дипломните си работи. 

Трудовете предоставени от подп. д-р Георги Маринов за участие в 

конкурса показват неговия стремеж към непрекъснато надграждане на научната 

и преподавателската му дейност. Стилът на автора е задълбочен, логичен, 

аналитичен и академичен. 

4. Основни научни резултати и 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. 
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 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. 

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

Оценявайки научните и научно-приложните приноси на кандидата, може 

да се каже, че те допълват и разширяват знанията по важни направления на 

военната логистика в теоретичен и практико-приложен аспект. Резултатите от 

научната дейност на подп. д-р Георги Маринов могат да се използват в 

образователната дейност на факултет „Командно-щабен“ на Военна академия и 

другите институции от военно-образователната система. 
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6. Критични бележки за представените трудове. 

Към представените за рецензиране научни публикации могат да се 

отправят и някои критични бележки и препоръки: 

 в оформянето на част от трудовете има неточности, повторения и 

редакционни грешки, които не намаляват научната им стойност; 

 библиографията на използваната и цитираната литература в част от 

публикациите не е оформена съгласно изискванията на стандарта за 

библиографско цитиране; 

 макар основна част от публикуваните научни трудове да са насочени към 

специфична аудитория, те могат да подлежат на публикации и популяризиране в 

международни издания на чужд език, което трябва да бъде предмет на бъдещи 

усилия на кандидата. 

Посочените пропуски носят технически характер и не намаляват 

стойността на резултатите, постигнати от кандидата. 

7. Заключение. 

Представената за конкурса документация и научна продукция от кандидата 

отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България, Правилника за неговото прилагане и нормативната база на 

Военна академия „Г. С. Раковски“. Считам, че подп. д-р Георги Маринов е 

изграден преподавател и научен работник, който има редица научни и научно-

приложни приноси и отговаря на изискванията за заемане на академичната 

длъжност „доцент“. 

8. Оценка на кандидатите. 

Като имам предвид гореизложеното давам своята положителна оценка за 

подп. д-р Георги Маринов, единствен участник в конкурса за заемане на 

академична длъжност „доцент“ в област на висшето образование „Сигурност и 

отбрана“, професионално направление „Военно дело”, научна специалност 

„Организация и управление на въоръжените сили“, в катедра „Логистика“ на 

факултет „Командно-щабен“ във Военна академия „Г. С. Раковски“. 
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Предлагам на уважаемото Научно жури по конкурса да класира кандидата 

подп. д-р Георги Маринов и да предложи на Факултетния съвет при факултет 

„Командно-щабен“ да бъде избран и да заеме академичната длъжност 

„доцент” в катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“ във Военна 

академия „Г. С. Раковски“. 

 

 

 

Изготвил становището: 

полк. доц. д-р                          Ивайло Ралев 

__.02.2023 г. 

гр. София 
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O P I N I O N 

by Colonel Ivaylo Iliev Ralev, PhD  

Associated Professor at the Logistics Department, Command and Staff Faculty, 

Rakovski National Defence College, Sofia, Bulgaria 

Telephone: +359 02 92 26641; e-mail: i.ralev@rndc.bg 

 

of the Scientific Publications, 

presented in the competition for academic position “Associate Professor” in the 

Logistics Department, 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”, “Maintenance of equipment 

in operations” and “Modern weapons and equipment systems”.  

The competition is announced by order of the Minister of Defence of the Republic of 

Bulgaria No ОХ-1051 of 02 Nov 2022 and published in the State Journal No 93 of 22 

Nov 2022. 

 

of the candidate Lieutenant Colonel Georgi Marinchev Marinov, PhD 

Chief assistant in the Logistics Department, Command and Staff Faculty,  

Rakovski National Defence College, Sofia, Bulgaria 

 

1. General characteristic of the candidate's scientific and pedagogical 

activity. 

The scientific and pedagogical activity of the candidate LTC Georgi Marinov is 

focused in the field of military logistics. It aims to deepen the knowledge and skills of 

the students in planning, organizing and managing the logistic support of military units 

both in their peacetime activities and in their participation in operations. Interest has 

also been expressed in the field of distance learning at the Rakovski National Defence 

College.  

The main thing that characterizes the candidate is his research ability. It strives 

to do comprehensive and in-depth researches in the logistics support functional areas 

with an emphasis on planning, equipment maintenance and medical care. 
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As proof of his active scientific activity, the candidate has presented 15 scientific 

publications, of which 12 are independent and 3 are co-authored. They are: 

monographic works – 2 pcs; scientific articles – 4 pcs; reports from scientific 

conferences – 8 pcs; study guidance – 1 pc. All works are published in Bulgarian. They 

are in the Area of Higher Education “Security and Defence”, Professional field 

“Warfare”, Scientific Specialty “Organization and Management of the Armed Forces” 

and cover the academic disciplines listed in the announced competition. 

The scientific production meets the requirements of the indicators evaluation 

system for the academic position “Associate professor” in the Professional field 

“Warfare”. Its equivalent is 463 points, with a minimum requirement of 400 points. 

The works are intended for the preparation of students, specialists and PhD students. 

I estimate the amount of presented publications as sufficient for participation in 

the competition for the academic position “Associate professor”. 

2. Opinion on the presence or absence of plagiarism. 

During my work as a member of the scientific jury, I did not receive any signals 

concerning plagiarism in the candidate’s publications. 

3. Evaluation of the candidate's pedagogical training and activity. 

From 2016 until now, LTC Georgi Marinov has been conducting many lectures, 

seminars, discussions and practical classes in the Logistics Department of the Rakovski 

National Defence College. In the academic year 2022/2023, he also leads classes in 

two academic disciplines for the training of cadets from the specialization “Naval 

Logistics” at the Navy Military School “Nikola Vaptsarov”, Varna. His academic 

employment for the last three academic years is as follows: 2019/2020 – 410 academic 

hours; 2020/2021 – 395 hours; 2021/2022 – 317 hours. 

The candidate was the supervisor of 23 graduates, all of whom successfully 

defended their theses. 

The candidate scientific works for participating in the competition show his 

aspiration to upgrade continuously his scientific and teaching abilities. The author's 

style is thorough, logical, analytical and academic. 

4. Main scientific results and contributions. 

The main contributions of the candidate are of scientific and scientific-applied 

nature and can be summarized, as follows: 
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Scientific contributions: 

 The existing theoretical statements for building, maintaining and developing 

the Bulgarian Army logistics capabilities are systematized and further developed. 

 The existing theory for the planning and management of the logistics support 

of the Bulgarian Army military units in operations are systematized and further 

developed. 

 The theory of equipment maintenance in national and multinational operations 

is further developed. 

Scientific-applied contributions 

 A logistics support planning procedure has developed for all command levels. 

Logistics support planning documents have been developed and approved for the 

operational and tactical level. They are applicable in national and coalition operations. 

 An algorithm for equipment maintenance planning has been proposed and 

evaluation criteria have been developed. 

 New approaches for the improvement of medical care in missions abroad were 

proposed. 

 Different aspects of the need to create temporary tactical formations – brigade 

or battalion combat groups and their provision are presented, by drawing lessons 

learned from the modern conflicts. 

5. Relevance of the contributions to science and practice. 

Evaluating the candidate's scientific and scientific-applied contributions, it can 

be said that they supplement and expand knowledge in important directions of military 

logistics in a theoretical and practical-applied aspect. The results of the scientific 

activity of LTC Georgi Marinov can be used in the educational activity of the 

Command and Staff Faculty of the Rakovski National Defence College and other 

institutions of the military education system. 

6. Critical notes on the submitted publications. 

Some critical notes and recommendations can also be addressed to the scientific 

publications submitted for review: 

 in the design of some of the works there are inaccuracies, repetitions and 

editorial errors that do not reduce their scientific value; 

 the bibliography of the used and cited literature in some of the publications is 
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not formatted according to the requirements of the bibliographic citation standard; 

 although a major part of the published scientific works are aimed at a specific 

audience, they may be subject to publication and promotion in international editions in 

a foreign language, which should be the subject of the candidate's future efforts. 

The above criticisms do not diminish the contributions I have mentioned in      

section 4. 

7. Conclusion. 

The scientific production presented by the candidate for the competition meet 

the national requirements for the development of the academic staff in the Republic of 

Bulgaria and the regulations of the Rakovski National Defence College. I believe that 

LTC Georgi Marinov is an accomplished teacher and researcher who has made a 

number of scientific and scientific-applied contributions and meets the requirements 

for holding the academic position “Associate Professor”. 

8. Assessment of candidates. 

I give my positive assessment of LTC Georgi Marinov, the only participant in 

the competition for the academic position “Associate professor” in the Area of Higher 

Education “Security and Defence”, Professional field “Warfare”, Scientific Specialty 

“Organization and Management of the Armed Forces”, in the Logistics Department, 

Command and Staff Faculty at the Rakovski National Defence College. 

I propose to the Scientific Jury to rank the candidate LTC Georgi Marinov and 

to propose to the Faculty Council of the Command and Staff Faculty to be chosen and 

to hold the academic position “Associate Professor” in the Logistics Department, 

Command and Staff Faculty at the Rakovski National Defence College. 

 
 

Member of the Scientific Jury 
 

Colonel                              Ivaylo Ralev, PhD 

 

 

__ February 2023, 

Sofia, Bulgaria 


