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                        ВОЕННА AКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 
1504, София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82  

 
Рег. № ______________________/___.___.2023 г. 
Екз. № __   
 

СТАНОВИЩЕ 
 

от полковник доцент д-р Румен Върбанов Христов 

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

академия „Георги Стойков 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 конкурс 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“. 

 

Подполковник доктор Георги Маринчев Маринов, главен асистент в катедра 

„Логистика“ във факултет „Командно-щабен“ на ВА „Г.С.Раковски“ гр.София и 

единствен кандидат по обявения конкурс. Конкурсът за заемане на академична 

длъжност „доцент” в катедра „Логистика” на факултет „Командно-щабен” е обявен 

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

Държавен вестник брой № 93 от 22.11.2022 година. 
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1. Обща характеристика на научноизследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата. 

Подполковник Георги Маринов е посветил работа си върху изследванията и 

анализите в направления по поддръжка на техниката, планиране на логистичното 

осигуряване на формированията от видовете Въоръжени сили и родовете войски от 

Българската армия при изпълнение на национални операции и при участието им в 

колективната система за сигурност и продължава да изследва същите. 

Кандидатът разглежда задълбочено развитието на системата за логистично 

осигуряване с акцент поддръжка на техниката, планиране на логистичното 

осигуряване в национална и многонационална среда. Една част от научната и 

преподавателската дейност на кандидата е насочена към формированията от 

Сухопътни войски. В това свое усилие кандидатът използва своя практически опит, 

придобит по службата си във формирования от Сухопътни войски. 

Научните трудове и публикации на подполковник главен асистент доктор 

Георги Маринов представени за участие в този конкурс представляват отражение на 

научните и професионални интереси на кандидата, като обхващат неговата научно-

изследователска дейност и се заключават в: 

 Монографични трудове – 2 бр. с общ обем от 436 стр., на български език; 

 Научни публикации (статии и доклади учебно помагало) изнесени на 

научни форуми и публикувани в научни издания – 12 броя с общ обем от 89 стр. на 

български език; 

 Учебно помагало – 1 бр. с общ обем от 68 стр., на български език. 

Научната продукция на подполковник главен асистент доктор Георги 

Маринов е разработена, като цяло самостоятелно в качеството му на автор. В 

съавторство кандидата има монография, а така също няколко доклада и статии, за 

които има представени разделителни протоколи. Научната продукция на кандидата 

е публикувана на български език. Същата не е представяна за участие в други 

конкурси за присъждане на научни степени и звания и не е рецензирана досега. 

Приемам за участие в конкурса представените 14 броя научни трудове и публикации 

на кандидата с общ обем от 591 страници. 
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Научноизследователската дейност на главен асистент доктор Георги 

Маринов, представена в публикациите е насочена и попада изцяло в областта на 

обявения конкурс и съответства на областта на висшето образование, 

професионалното направление и в пълен обем отговаря на изброените в обявения 

конкурс учебни дисциплини. Дейността му има не само научноизследователски, но 

също и педагогически характер. 

2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

Представената научна продукция е изключително дело на кандидата и не ми е 

известно да има предявявани претенции от други автори за некоректно използване 

на литературните източници. Публикациите в съавторство са коректно представени 

и това си личи от предоставените разделителни протоколи. 

3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата. 

Педагогическата подготовка на подполковник главен асистент доктор Георги 

Маринов е на много добро ниво, има голям потенциал за развитие и е уважаван от 

колегите си в катедрата, факултета и военната академия. 

Подполковник доктор Георги Маринов провежда лекции и практически 

занятия 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“, а също така и „Тактика на 

логистичните формирования“ и „Квартирно-експлоатационно, медицинско и АТТ 

осигуряване на военните формирования“ за обучението на курсантите от 

специализация „Военноморска логистика“ във ВВМУ „Никола Вапцаров“.  

В резултат на преподавателския си стаж като главен асистент може да се 

счита, че кандидатът притежава добър опит като лектор, ръководител на 

упражнения, семинари и тренировки с обучаеми. За последните учебни години 

аудиторната му заетост е както следва: за учебната 2019/2020 г. – 410 академични 

часа; за учебната 2020/2021 г. – 395 академични часа; за учебната 2021/2022 г. – 317 

академични часа; за зимният семестър на учебната 2022/2023 г. – 176 академични 

часа; 
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Представените от кандидата материали са на високо равнище и са насочени 

към подготовката на военнослужещи от формированията за логистично осигуряване 

на въоръжените сили на Република България основно на оперативно и тактическо 

ниво, но и към обучаеми от военно-образователната система и представители на 

организации занимаващи се с логистичното осигуряване. 

4. Основни научни резултати и приноси. 

Основните приноси на кандидата са с научен и научно-приложен характер и 

могат да се обобщят в следните направления: 

 Систематизирани и доразвити са съществуващите теоретични постановки 

за изграждане, поддържане и развитие на логистичните способности на Българската 

армия – трудове № 2.1, 2.4, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 и 3.8 от списъка с научната 

продукция. 

 Систематизирана и доразвита е съществуващата теория за планирането и 

управлението на логистичното осигуряване на военните формирования от 

Българската армия и теорията за поддръжка на техниката от Сухопътни войски в 

операциите – трудове № 1.1.,1.2., 3.3., 3.6.и 3.8. 

 Систематизирани са знанията в обучението на логистични кадри по 

логистичното осигуряване на военните формирования от Сухопътни войски в 

мирновременната дейност – трудове № 1.1., 2.1, 2.2, 2.3., 3.2., 3.5. и 3.6. 

 Използвайки системния анализ е усъвършенствана съществуващата 

система за извличане на поуки от практиката свързана с логистичното осигуряване 

на военните формирования от Сухопътни войски при участието им в операции зад 

граница – трудове 1.2., 2.4., 3.3., 3.4. и 3.8. 

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

Оценявайки научните и научно-приложните приноси на кандидата 

подполковник доктор Георги Маринов, може да се каже, че те допълват и 

разширяват знанията по важни направления в планирането, организирането и 

управлението на логистичното осигуряване на формированията от Българската 

армия. Част от продукцията на кандидата е цитирана от автори у нас. 
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Резултатите от научната дейност на кандидата могат да се използват в 

учебната и научна дейност на ВА „Г. С. Раковски“, НВУ „Васил Левски“, Висшето 

военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ и при подготовката на длъжностни 

лица по логистичното осигуряване на Българската армия в операции. 

6. Критични бележки за представените трудове. 

Представената от кандидата подполковник главен асистент доктор Георги 

Маринов научна продукция наред със своите предимства има и някои слабости.  

В рецензираните трудове според мен има допуснати известни слабости, 

свързани най-вече с оформянето на трудовете. В някои от тях (1.1. и 1.2. от Списък 

с научна продукция), има неозаглавени таблици и не са коректно посочени 

литературни източници за същите. Допуснати са и някои терминологични грешки, 

свързани най-вече с некоректно извършен превод и непълно описание на термини 

от английски език. Препоръчвам на кандидата да повиши активността си за 

популяризиране на научните си изследвания в международни издания. Посочените 

критични бележки по никакъв не отричат посочените от мен в точка 4 приноси. 

7. Заключение. 

Наличните и представени за конкурса публикации на кандидата подполковник 

главен асистент доктор Георги Маринов отговарят на изискванията за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ за нуждите на катедра „Логистика“ на факултет 

„Командно щабен“ във Военна академия „Георги Стойков Раковски“. 

8. Оценка на кандидата. 

Имайки предвид цялостната научноизследователска и преподавателска 

дейност на кандидата, като член на научното жури изразявам положителната си 

оценка за научните трудове и дейността на кандидата. Предлагам на уважаемото 

Научно жури главен асистент подполковник доктор Георги Маринчев Маринов да 

бъде избран и да заеме академичната длъжност „доцент“ и ще гласувам за това. 

                           

                          Член на журито: 

22.02.2023 г.                                           полк. доц. д-р                        Румен Христов 
гр. София 



 
 

6 
 

      RAKOVSKI NATIONAL DEFENCE COLLEGE 
82 "Evlogi and Hristo Georgievi" Blvd, Sofia  

 
Reg. № ______________________/___.___.2023 г. 
№ __   

 

OPINION 

 

by Colonel Associate Professor Dr. Rumen Varbanov Hristov 

Associate Professor in the Logistics Department of "Command and Staff" Faculty  

at the Rakovski National Defence College, 82 "Evlogi and Hristo Georgievi" Blvd, Sofia, 

Bulgaria, tel. 029226641, a field of higher education "Security and Defence", a 

professional field "Military Affairs", a scientific specialty "Organisation and 

Management of the Armed Forces" 

 

For the scientific papers submitted for the academic position of "Associate Professor" 

contest in the Logistics Department of the "Command and Staff" Faculty at the Rakovski 

National Defence College for a military serviceman in the field of higher education 9. 

"Security and Defence", professional field 9.2. "Military Affairs", scientific specialty 

"Organisation and Management of the Armed Forces" in the subjects "Logistic support of 

the 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". 

 

Lieutenant Colonel Georgi Marinchev Marinov, Ph.D., Head Assistant Professor at the 

Logistics Department of "Command and Staff" Faculty at the Rakovski National Defence 

College, Sofia, is the only candidate for the announced contest. The contest for the 

academic position of "Associate Professor" in the Logistics Department of the Command 

and Staff Faculty was announced by Order № ОХ-1051/02.11.2022 of the Minister of 

Defence and published in the State Gazette № 93 of 22.11.2022. 
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 1. General characteristics of the candidate's research, scientific and applied, 

and pedagogical activity. 

Lieutenant Colonel Georgi Marinov has devoted his work to research and analysis 

in equipment maintenance, planning of logistical support of the Armed Forces formations 

in the execution of national operations, and their participation in the collective security 

system. He continues to research these topics. 

The candidate extensively examines logistics support system development with an 

emphasis on equipment maintenance and planning of logistics support in national and 

multinational environments. A part of the candidate's research and teaching activity is 

focused on Land Forces formations. In this effort, the candidate utilizes his practical 

experience gained during his service in the Land Forces formations. 

The scientific works and publications of Lieutenant Colonel Head Assistant 

Professor Georgi Marinov, Ph.D. submitted for participation in this contest represent a 

reflection of the scientific and professional interests of the candidate, covering his 

scientific research activities and conclude in: 

 Monographs - 2 with a total of 436 pages, in Bulgarian; 

 In Bulgarian, scientific publications (articles and reports) were presented at 

scientific forums and published in scientific journals - 12 publications with a total volume 

of 89 pages; 

 Tutorial - 1 with a total of 68 pages, in Bulgarian. 

The scientific production of Lieutenant Colonel Chief Assistant Doctor Georgi 

Marinov is generally developed and presented as single-author publications. The candidate 

has co-authored a monograph as well as several reports and articles for which separation 

protocols have been submitted. The candidate's scientific production has been published 

in Bulgarian. It has not been submitted to other contests for awarding degrees and has not 

been reviewed until now. I accept for participation in the contest the submitted 14 scientific 

papers and publications of the candidate with a total volume of 591 pages. 

The scientific research activity of the Head Assistant Professor Georgi Marinov, 

Ph.D., presented in the publications is focused and falls entirely within the field of the 

announced contest and corresponds to the field of higher education, the professional field, 
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and fully corresponds to the disciplines listed in the announced contest. His activities are 

not only scientific but also of a pedagogical nature. 

2. Opinion on the presence or absence of plagiarism. 

The scientific production presented is entirely the candidate's work, and I am 

unaware of any claims made by other authors for incorrect use of literature sources. The 

co-authored publications are correctly presented and evidence from the separation 

protocols is provided. 

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

The pedagogical training of Lieutenant Colonel Head Assistant Professor Georgi 

Marinov, Ph.D. is on an very good level, has lagre potential for development and is 

respected by his colleagues in the Department, Faculty, and Rakovski National Defence 

College. 

Lieutenant Colonel Dr. Georgi Marinov conducts lectures and practical classes on 

the following subjects: "Logistic support of the formations in operations", "Fundamentals 

of logistics in the peacetime activity of formations of the Bulgarian Armed Forces", 

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

Contemporary systems", as well as "Tactics of logistic formations" and "Quartermaster, 

medical and ATT support of military formations" for the training of cadets from the 

specialization "Naval logistics" at the "Nikola Vaptsarov" Naval Academy. 

As a result of his teaching experience as a Head Assistant Professor, the candidate 

can be considered to have good experience as a lecturer and leader of exercises, seminars, 

and training with trainees. For the last academic years his teaching load is as follows: for 

the academic year 2019/2020 - 410 academic hours; for the academic year 2020/2021 - 

395 academic hours; for the academic year 2021/2022 - 317 academic hours; for the winter 

semester of the academic year 2022/2023 - 176 academic hours. 

The documentation presented by the candidate is at a high level, aimed at training 

service members from the logistic support units of the Armed Forces of the Republic of 

Bulgaria, mainly at the operational and tactical level, but also at trainees from the military-

educational system and representatives of organizations dealing with logistic support. 
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4. Main scientific results and contributions. 

The main contributions of the candidate are of a scientific and applied nature and 

can be summarized in the following areas: 

 Systematized and further developed are the existing theoretical formulations 

for the construction, maintenance and development of the logistic capabilities of the 

Bulgarian Army - publications № 2.1, 2.4, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, and 3.8 from the list of 

scientific production. 

 Systematized and expanded are the existing theory for planning and 

management of logistic support of the military formations of the Bulgarian Armed Forces 

and the theory for support of the Armored vehicles of the Land Forces in operations - 

publications № 1.1.,1.2., 3.3., 3.6. and 3.8. 

 Systematized and expanded knowledge in the training of logistics personnel 

in logistics support of the Armed Forces formations in peacetime operations - publications 

№ 1.1., 2.1., 2.2., 2.3., 3.2., 3.5. and 3.6. 

 Using the system analysis, the existing system for drawing lessons from 

practice related to the logistic support of the Armed Forces formations in their participation 

in operations abroad is improved - publications 1.2, 2.4, 3.3, 3.4, and 3.8. 

5. Assessment of the significance of contributions to science and practice. 

Evaluating the scientific and applied contributions of the candidate Lieutenant 

Colonel Georgi Marinov, they complete and expand the knowledge in essential areas in 

the planning, organization, and management of the logistic support of the Bulgarian Armed 

Forces formations. Part of the candidate's output is cited by other authors in our country. 

The results of the candidate's scientific activity can be used in the educational and 

scientific activities at the Rakovski National Defence College, "Vasil Levski" National 

Military University, "Nikola Vaptsarov" Naval Academy and in the training of officials in 

the logistic support of the Bulgarian Army in operations. 

6. Critical notes on the submitted publications. 

The scientific production presented by the candidate Lieutenant Colonel Head 

Assistant Professor Georgi Marinov, Ph.D., along with its advantages, it also has some 

weaknesses. 
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There are some weaknesses in the reviewed publications, mostly related to the 

layout of the results. Some of them (1.1. and 1.2. of the List of scientific production) 

contain untitled tables and the references for them need to be correctly indicated. There 

are also some terminological errors, mostly related to incorrect translations and incomplete 

descriptions of English terms. I recommend that the candidate increase his activity in 

promoting his research in international periodicals. The mentioned criticisms do not 

diminish the contributions I have outlined in section 4. 

7. Conclusion. 

The available and submitted for the contest publications of the candidate 

Lieutenant Colonel Head Assistant Professor Georgi Marinov, Ph.D. meets the 

requirements for the academic position of Associate Professor for the needs of the 

Logistics Department of the "Command and Staff" Faculty at the Rakovski National 

Defence College. 

8. Evaluation of the candidate. 

Considering the overall research and teaching activity of the candidate, as a 

member of the scientific jury, I express my positive evaluation of the candidate's scientific 

works and activities. I propose to the distinguished Scientific Jury that Lieutenant Colonel 

Head Assistant Professor Georgi Marinov, Ph.D. be elected and appointed to the position 

of Academic "Associate Professor", and I will vote for this. 

 

 

22.02.2023 г.                                                            Jury member: 

Sofia                              Colonel Associate Professor                     Rumen Hristov, Ph.D. 

 


