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С Т А Н О В И Щ Е 
 

от подполковник доц. д-р  Николай Пенчев Стефанов 

началник на катедра „Логистика на сигурността”   от факултет 

„Общовойскови“ при НВУ „Васил Левски” гр. В. Търново, 

адрес за кореспонденция: гр. Велико  Търново – п.к.5000, бул. „България‟ 

№76, GSM - 0886 88 99 56,  E-mail: npstefanov@nvu.bg 

№ 44498 в Регистър за научната дейност в Република България – 
https://cris.nacid.bg/public/scientist-preview/45151 

№ 45151 в Регистър за академични длъжности и дисертации в НАЦИД- 
https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/45151 

Област на висшето образование: - 9. „Сигурност и отбрана”; 

Професионално направление: - 9.1. „Национална сигурност”.  

Научна специалност: 

- 05.02.24. „Организация и управление извън сферата на материалното 

производство (национална сигурност)” 

 

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 

„Командно-щабен“ на Военна академия „Г.С. Раковски“, гр. София. 
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1. Обща характеристика на научноизследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата. 

Кандидатът в конкурса за „доцент“ притежава практически опит и 

компетентност, свързани основно с проблематиката на логистичното 

осигуряване в оперативните и тактическите формирования и обучението на 

специалисти с висше образование в сферата на сигурността и отбраната, 

управлението, научно изследователската и административна дейност.  

Завършва Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски“, гр. 

Велико Търново през 2000 г. с военна специалност „Офицер от танкови 

войски – военен инженер по експлоатация и ремонт на бронетанкова техника“. 

В периода 2007-2008 придобива магистърски степени по специалностите 

„Политология. Международни отношения“ и „Политология“ във 

Великотърновски университет „СВ. СВ. Кирил и Методий“, гр. Велико 

Търново.  

През 2011 г. завършва ОКС „магистър“ във Военна академия „Г. С. 

Раковски“ по специалността „Организация и управление на логистичното 

осигуряване в оперативно-тактическите формирования“. Притежава ОНС 

„Доктор“ по „Военно дело” по научна специалност 05.12.01. „Организация и 

управление на въоръжените сили“. Преминал е и през редица курсове за 

повишаване на неговата квалификация, което е видно от приложените 

документи по конкурса. 

През 2016 г. участва в конкурс за заемане на академична длъжност, в 

резултат на което е избран и назначен за главен асистент в катедра 

„Логистика“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, която заема и към 

настоящия момент. 

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. 

Научно-изследователската дейност на кандидата е свързана с 

изследването на проблеми на съвременните същност, обхват и съдържание на 

динамиката на промените в сферата на сигурността и различни аспекти от 

логистичното осигуряване на военните формирования както в 

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

подчертан интерес към проблемите на висшето образование в сферата на 

националната сигурност. 

Като доказателство за активната си научно-приложна дейност, 

кандидатът в конкурса е представил 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“. 

Резултатите от научно-изследователската и приложна дейност са 

апробирани надлежно на научни  конференции и в периодични научни 

издания в България. 

Представените научни публикации 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 в пълен обем изброените в обявения конкурс 

учебни дисциплини. 

Трудовете са предназначени за обучение на слушатели, студенти, 

специализанти и докторанти. Стилът на кандидата е академичен, задълбочен, 

разбираем и достъпен, придържащ се към академичните стандарти.  

Количеството на представените за рецензиране публикации е 

представително и оценявам като достатъчно за участие в конкурс за 

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

 

2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

В предоставените материали за участие в конкурса до този момент не са 

постъпили и на мен не са ми станали известни претенции за недобросъвестно 

използване на чужди научни резултати и публикации от кандидатът в 

конкурса. 

 

3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на 

кандидата. 

Предложената от кандидата научна продукция потвърждава неговия 

професионализъм и педагогически опит. В потвърждение на това е 

количеството на неговата аудиторна заетост и броя на дипломантите, на които 

той е бил научен ръководител.  

Подполковник гл. ас. д-р Георги Маринов повишава педагогическата си 

подготовка чрез разработване и водене на лекции, практически занятия и 

упражнения в катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“ във 

Военна академия „Г. С. Раковски“, съгласно действащите учебни планове по 

учебните дисциплини: „Логистично осигуряване на формированията от 

Сухопътни войски в операциите“, „Поддръжка на техниката в операциите“, 

„Съвременни системи въоръжение и техника“, „Тактика на логистичните 

формирования“ и „Квартирно-експлоатационно, медицинско и АТТ 

осигуряване на военните формирования.  

Трудовете предоставени от подполковник гл. ас. д-р Георги Маринов, за 

участие в конкурса за академична длъжност „доцент”, обобщават траен 

стремеж към надграждане на научната и преподавателската му дейност. 

 



4. Основни научни резултати и приноси. 

Основните приноси на кандидата са с научен и научно приложен характер 

и могат да се обобщят в три основни тематични направления: в  областта на 

Военната логистика; в областта на организацията и управлението на 

логистичното осигуряване в операциите и в областта на висшето образование 

и професионалната квалификация на логистични кадри в сигурността и 

отбраната. 

 В резултат на анализа на представените материали от кандидата в 

конкурса като научни и научнопроложни приноси приемам: 

4.1. Научни резултати 

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

многоаспектност на основата на систематизираните теоретически постановки 

за логистиката като управленска концепция. (публикации под номера 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). 

4.1.2. 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. (публикации под номера 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) .  

4.1.3. Систематизирана и обогатена е съвременната концепция за 

усъвършенстване на логистичната поддръжка на военните формирования и 

техниката от СВ в национални и многонационални операции (публикации под 

номера 1.2, 2.4, 3.3, 3.4, 3.8) 

4.2. Научно-приложни приноси 

4.2.1. 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 (публикации под номера 1.1, 1.2, 3.2, 3.4, 3.7, 3.8). 

4.2.2.  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 

(публикация под номер 1.2). 

4.2.3. Доказана е необходимостта от създаване на временни тактически 

формирования и тяхната логистична поддръжка (публикации под номера 3.3, 

3.4, 3.5, 3.7, 3.8).  

4.2.4. 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. (публикации под номера 2.3, 3.1, 4.1, 5.1). 

Чрез своята научноизследователска и научно приложна дейност 

кандидатът, подполковник гл. ас. д-р Георги Маринов разширява обхвата на 



категорийния апарат, чрез който научната теория и практика за спецификата, 

състоянието и проблематиката в логистичното осигуряване на формирования 

от Българската армия осъществява взаимовръзката си с другите науки. 

  

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

Приносите на кандидата могат да бъдат оценени като резултат от 

задълбочено изследване на теоретичните основи на логистичното осигуряване 

на въоръжените сили. Те носят както научен, така и практико-приложен 

характер. Докато способстват за обогатяване на знанието в областта на 

военната логистика, те подкрепят и разширяват възможностите за прилагане 

на съвременни научно обосновани практики и подходи към логистичното 

осигуряването на въоръжените сили, участващи в национални и съюзни 

операции.  Изследванията на подполковник гл. ас. д-р Георги Маринов  могат 

и следва да се използват в учебния процес на факултет „Командно-щабен“ на 

Военна академия „Г. С. Раковски“ и училищата от военно-образователната 

система. 

Научно-изследователската дейност на кандидата има видимо влияние 

сред научните среди у нас. Неговите приноси притежават измерима значимост 

в професионално направление  9.2. „Военно дело”. 

Трудове на кандидата са цитирани в издания с научно рецензиране, за 

което са представени съответните доказателства. 

Същият взема активно участие при разработването и осъвременяването 

на доктринални и тактически публикации и е привличан като експерт в 

работни групи в областта на военната логистика, което свидетелства за 

достатъчна творческа зрялост, способност за информирано влияние върху 

формирането и отчитането на гледната точка на колегите и умения за 

настройване на своите усилия за постигане на значими общи цели. 

 

6. Критични бележки за представените трудове. 

Към представените ми материали наред с положителните страни може да 

се отправи критична бележка, която е предимно с редакционна насоченост и 

не се отнасят към фундаменталните постановки на научните трудове. 

Посочената слабост е с технически характер и не намалява стойността на 

резултатите, постигнати от подполковник гл. асистент д-р Георги Маринов, 

доказващи неговата способност успешно да разработва самостоятелно и в 

екип въпроси важни за теорията и практиката на военната логистика.   

Препоръчвам на кандидата да насочи своите усилия за продължаване на 

научната работа и публикуване на материали в чуждестранни издания, които 

намират отражение в реферирани вторични бази данни – Web of Science и 

Scopus с цел популяризиране на своите изследвания. 

 

 

 



7. Заключение. 

Кандидатът за заемане на академичната длъжност „доцент” 

подполковник главен асистент доктор Георги Маринчев Маринов е доказан 

учен със своя авторитет. Предоставената 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“ за заемане на 

академична длъжност „доцент” в съответната област на висшето образование. 

 

8. Оценка на кандидата. 

Оценката ми за представените научни трудове, тяхната значимост, 

съдържащите се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси на 

подполковник главен асистент доктор Георги Маринчев Маринов, единствен 

участник в 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“, 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”   в катедра 

„Логистика“ на факултет „Командно-щабен“ във Военна академия „Г. С. 

Раковски“ е „положителна”. 

Предлагам на уважаемото Научно жури по конкурса да класира 

кандидата подполковник главен асистент доктор Георги Маринчев Маринов 

и да предложи на Факултетния съвет на факултет „Командно-щабен“ 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“. 

           

                                                    

        Член на научното жури: 
                            

                    подп. доц. д-р                      (Николай Стефанов)  
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S T A T E M E N T 
 

by Lieutenant Colonel Assoc. Prof. Nikolay Penchev Stefanov, PhD, 

Head of the Logistics of Security Department at the Land Forces Faculty of 

Vasil Levski National Military University in Veliko Tarnovo, 

76 Bulgaria Blvd., tel. +359 886 88 99 56, e-mail: niki.s@abv.bg 

№ 44498 in the Register of scientific activity in the Republic of Bulgaria – 
https://cris.nacid.bg/public/scientist-preview/45151 

№ 45151 in the Register of academic positions and dissertations in NACID – 
https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/45151 

Area of higher education: 9. Security and Defence 

Professional field:  9.1. National Security 

Scientific Specialty: 05.02.24. Organisation and Management Outside the 

Sphere of Material Production (National Security) 

       

 

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 direction 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. ОХ-1051/02.11.2022 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 

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

Faculty of Command and Staff of the Military Academy G.S. Rakovski", Sofia. 
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1. Topicality and significance of the developed scientific problem. 

The candidate in the competition for "docent" has practical experience and 

competence, mainly related to the problems of logistical assurance in operational 

and tactical formations and the training of specialists with higher education in the 

field of security and defense, management, scientific research and administrative 

activity. 

He graduated from the "Vasil Levski" Higher Military General Military 

School, Veliko Tarnovo in 2000 with a military specialty "Tank Troops Officer - 

Military Engineer for Operation and Repair of Armored Equipment". In the period 

2007-2008, he acquired master's degrees in the specialties "Political Science. 

International Relations" and "Political Science" at Veliko Tarnovo University "SV. 

ST. Cyril and Methodius", Veliko Tarnovo. 

In 2011, he graduated from the Master's degree at the Military Academy "G. S. 

Rakovski" in the specialty "Organization and management of logistical support in 

operational-tactical formations". He holds a PhD in military affairs in a scientific 

specialty 05.12.01. "Organization and Management of the Armed Forces." He also 

went through a number of courses to improve his qualifications, which is evident 

from the attached documents for the competition. 

In 2016, he participated in a competition for an academic position, as a result 

of which he was selected and appointed as the chief assistant in the Logistics 

Department of the Military Academy "G. S. Rakovski", which she holds at the 

present time. 

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 candidate's scientific research activity is related to the study of problems of 

the modern essence, scope and content of the dynamics of changes in the security 

sphere and various aspects of the logistical support of military formations both in 

their peacetime activities and in their participation in operations. A marked interest 

in the problems of higher education in the field of national security is stated. 

As proof of his active scientific and applied activity, the candidate in the 

competition submitted 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 PhD. 



The results of the scientific research and applied activity have been duly 

approved at scientific conferences and in periodical scientific publications in 

Bulgaria. 

The presented scientific publications fall into the field of higher education 9. 

"Security and Defense", professional direction 9.2. "Military Affairs", scientific 

specialty "Organization and Management of the Armed Forces" and fully cover the 

academic disciplines listed in the announced competition. 

The works are intended for training students, students, specialists and doctoral 

students. The candidate's style is academic, thorough, understandable and 

accessible, adhering to academic standards. 

The amount of publications submitted for review is representative and I 

estimate it as sufficient for participation in a competition for the academic position 

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

 

2. Statement about the presence or absence of plagiarism. 

In the materials provided for participation in the contest, there have been no 

claims of fraudulent use of other people's scientific results and publications by the 

candidate in the contest, and I have not been aware of them. 

 

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

The scientific production proposed by the candidate confirms his 

professionalism and pedagogical experience. This is confirmed by the amount of his 

classroom employment and the number of graduates for whom he was the 

supervisor. 

Lieutenant Colonel Ch. Georgi Marinov, PhD, assistant professor, increases his 

pedagogical training by developing and conducting lectures, practical classes and 

exercises in the "Logistics" department of the "Command and Staff" faculty at the 

Military Academy "G. S. Rakovski", according to the current curricula of the 

academic disciplines: "Logistics provision of the formations of the Ground Forces in 

the operations", "Maintenance of the equipment in the operations", "Modern 

systems of armament and equipment", "Tactics of the logistics formations" and 

"Quarter - operational, medical and ATT provision of military formations. 

The works provided by lieutenant colonel chap. assistant professor, Georgi 

Marinov, PhD for participation in the competition for the academic position of 

"associate professor", summarize a lasting aspiration to upgrade his scientific and 

teaching activity. 

 

4. Main scientific results and contributions. 

The main contributions of the candidate are of a scientific and scientifically 

applied nature and can be summarized in three main thematic directions: in the field 

of Military Logistics; in the field of organization and management of logistics 

provision in operations and in the field of higher education and professional 

qualification of logistics personnel in security and defense. 



As a result of the analysis of the materials presented by the candidate in the 

competition, I accept as scientific and scientific prose contributions: 

4.1. Scientific results 

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

in its multifaceted nature on the basis of the systematized theoretical statements 

about logistics as a management concept. (publications numbered 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). 

4.1.2. 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. (publications 

numbered 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). 

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

support of the military formations and equipment from the SV in national and 

multinational operations (publications numbered 1.2, 2.4, 3.3, 3.4, 3.8) 

4.2. Scientific and applied contributions 

4.2.1. 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 (publications 

numbered 1.1, 1.2, 3.2, 3.4, 3.7, 3.8). 

4.2.2. 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 (publication under 

number 1.2). 

4.2.3. The need to create temporary tactical formations and their logistical 

support has been proven (publications under numbers 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8). 

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

by implementing the distance learning platform in BA "G. S. Rakovski" and 

approaches for its improvement are proposed. (publications under numbers 2.3, 3.1, 

4.1, 5.1). 

Through his research and scientific applied activity, the candidate, Lt. Col. 

Assistant Professor Georgi Marinov PhD expands the scope of the category 

apparatus, through which the scientific theory and practice of the specifics, 

condition and problems in the logistical support of formations from the Bulgarian 

Army realizes its interconnection with other sciences. 

  

5. Assessment of the significance of contributions to science and 

practice. 

The candidate's contributions can be evaluated as the result of a thorough study 

of the theoretical foundations of the logistics provision of the armed forces. They 

are both scientific and practical in nature. While contributing to the enrichment of 

knowledge in the field of military logistics, they support and expand opportunities to 

apply modern science-based practices and approaches to the logistics provision of 

armed forces participating in national and allied operations. The research of Lt. Col. 



Ch. assistant Georgi Marinov, PhD can and should be used in the educational 

process of the "Command and Staff" faculty of the Military Academy "G. S. 

Rakovski" and the schools of the military education system. 

The scientific research activity of the candidate has a visible influence among 

the scientific circles in our country. His contributions have measurable significance 

in a professional direction 9.2. "Military case". 

The candidate's works have been cited in peer-reviewed publications, for which 

relevant evidence has been presented. 

The same takes an active part in the development and updating of doctrinal and 

tactical publications and is drawn as an expert in working groups in the field of 

military logistics, which testifies to sufficient creative maturity, the ability to have 

an informed influence on the formation and consideration of the point of view of 

colleagues, and skills to aligning their efforts toward meaningful common goals. 

 

6. Critical remarks on the works presented. 

Along with the positive aspects, a critical note can be addressed to the 

materials presented by me, which are mostly editorially oriented and do not refer to 

the fundamental statements of the scientific works. 

The stated weakness is of a technical nature and does not reduce the value of 

the results achieved by Lt. Col. Ch. assistant Georgi Marinov, PhD proving his 

ability to successfully develop independently and in a team issues important for the 

theory and practice of military logistics. 

I recommend the candidate to focus his efforts on continuing scientific work 

and publishing materials in foreign publications that are reflected in referenced 

secondary databases - Web of Science and Scopus in order to popularize his 

research. 

7. Conclusion. 

The candidate for the academic position "docent" lieutenant colonel chief 

assistant Georgi Marinchev Marinov, PhD is a proven scientist with his authority. 

The documentation and scientific production provided by the candidate for the 

competition meet the requirements of the Law on the Development of the Academic 

Staff in the Republic of Bulgaria, the Rules for its Implementation and the 

normative base of the Military Academy "G. S. Rakovski" to occupy the academic 

position of "associate professor" in the relevant field of higher education. 

 

8. Evaluation of the candidate. 

My assessment of the presented scientific works, their significance, the 

scientific, scientific and applied contributions contained in them of lieutenant 

colonel chief assistant Georgi Marinchev Marinov, PhD 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", in the 

academic disciplines: "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 Systems and 

Techniques" in the "Logistics" Department of the "Command and Staff" Faculty at 

the Military Academy "G. S. Rakovski" is "positive". 

I propose to the respected Scientific Jury of the competition to rank the 

candidate Lieutenant Colonel Chief Assistant Georgi Marinchev Marinov, PhD and 

to propose to the Faculty Council of the Faculty "Command-Staff" at the Military 

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

"associate professor" in the "Logistics" department at the "Command and Staff" 

faculty of the BA "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". 

 

 

 

Member of the Scientific Jury: 
                            

                   Lt. Col. Assoc. Prof., PhD                   (Nikolay Stefanov)  
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