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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

За разлика от изследванията за развитието на българската армия в 

периода от създаването на третата българска държава до края на Втората световна 

война, проучванията за следвоенния период все още са твърде фрагментарни и 

отразяват сравнително малко проблемни въпроси. Въпреки декласифицирането 

на голям брой автентични документални свидетелства през последните две 

десетилетия, засега тяхното използване в научни публикации е твърде ограничено 

и неадекватно на тяхната важност. В същото време анализът на участието на 

българската армия и държава в една от двете мирновременни военнополитически 

коалиции в годините на Студената война е още в самото си начало. Всичко това 

предопределя важното значение на изследвания по тематиката на 

дисертационния труд. От своя страна участието на България в системата за 

европейска и евроатлантическа сигурност след края на Студената война изисква 

задълбочени познания за поуките от участието на страната в подобни 

военнополитически структури, което обуславя безспорната актуалност на такива 

изследвания. 

 

 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 

Представеният дисертационен труд е с общ обем от 375 страници, от 

които 325 страници основен текст. Съдържа 15 схеми, две таблици и седем 

приложения от архивни документи. Структуриран е в увод, три глави с изводи 

към всяка една от тях и заключение. Изследването се основава на проучени и 

въведени в научна употреба осем фонда от Държавния военноисторически архив 

във Велико Търново и пет фонда от Централния държавен архив като от фонд 1-

Б са използвани общо седем описи на различни структури на управляващата 

комунистическа партия. 

   В уводната част са формулирани целите, обекта, предмета и основните 

задачи на изследването, посочени са направените ограничения и е представен 
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кратък библиографски обзор на съществуващата военноисторическа литература. 

Докторантът посочва използваните научни методи, сред които са историческият 

анализ, проблемно-хронологическият и системен подход при проследяване на 

еволюцията в развитието на органите за стратегическо ръководство на 

въоръжените сили и функционалните връзки между тях.  

   Първа глава на дисертационния труд с обособени три тематични 

параграфи представлява необходимото встъпление към основния предмет на 

изследването. В нея е направен кратък исторически обзор на възникването и 

развитието на органите за управление в българската войска в периода след 

възстановяването на българската държава до края на Втората световна война. 

Основните акценти са поставени върху състоянието на военната теория и 

регламентиращите уставни документи, както и върху процеса на модернизация 

на въоръжените сили от края на ХIХ и началото на ХХ век. Посочено е също, че 

военнотеоретичните основи се формулират чрез задълбочено изучаване и 

използване на поуките от близкото военноисторическо наследство. В тази връзка 

в първа глава отделен параграф е посветен на организацията и командването на 

българската армия във войните за национално обединение. 

   Втора глава на труда разглежда стратегическото ръководство на 

въоръжените сили в периода на Студената война в национален формат. Главата е 

разработена в шест отделни параграфа с прилагане на хронологично-проблемния 

подход. В първия параграф продължава необходимото встъпление по темата на 

дисертацията с изясняване на кардиналните промени в българската армия и 

държавното управление през първото следвоенно десетилетие, като този период 

е обособен в два последователни етапа – 1944-1948 и 1949-1954 г. В следващите 

три параграфи са анализирани доктриналните възгледи (включително и 

конституционната рамка) и йерархическите връзки при функциониране на 

органите за стратегическо ръководство и системата за командване и управление 

на въоръжените сили. Специално внимание е отделено на създаването и 

дейността на съвършено новия висш орган – Държавният комитет на отбраната 
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(ДКО), включително и неговото преподчинение от Министерския съвет към 

Държавния съвет в съответствие с новата Конституция на НРБ от 1971 г. В 

последните два параграфа от втора глава се изясняват слабо изследвани в 

съвременната военна историография проблеми – изграждане на мрежа на 

пунктове за управление и автоматизирана система за ръководство, като изрично 

е подчертано че подготовката на страната за отбрана се осъществява по три 

главни направления – подготовка на въоръжените сили, подготовка на 

икономиката и подготовка на населението. Цялостният анализ на стратегическото 

ръководство, организацията и развитието на въоръжените сили на България в 

годините на Студената война отчита напълно специфичните особености на 

изследвания исторически период в условията на двуполюсен конфронтационен 

модел на международните отношения. 

   Третата глава надгражда историческия анализ от предходната глава като 

проучва основните характеристики на стратегическо ръководство на българската 

армия в коалиционен формат. Заключителната глава на труда следва възприетия 

хронологично-проблемен подход и също е обособена в шест отделни параграфи. 

Предложената периодизация на отделните исторически етапи напълно отговаря 

на установените хронологични рамки в националната и международна 

историография за периода на съществуване на Организацията на Варшавския 

договор. В първия параграф се разглежда началната военна интеграция на 

държавите от „Съветския блок“ с пълно възприемане на съветските доктринално-

норматични възгледи, съветския модел на организация на въоръжените сили и 

превъоръжаване основно със съветско оръжие в периода до създаване на 

източноевропейската военнополитическа коалиция (1945-1955). Следващите два 

параграфа проучват структурите на коалиционно ръководство в условията на 

блоково противопоставяне в периода до цялостното им изграждане (1955-1969) и 

в периода на тяхното най-пълно функциониране (1969-1985). Докторантът 

подробно и последователно дефинира главните функционални характеристики и 

йерархични връзки между ръководните политически и военни органи на 
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Варшавския договор в мирновременен и военновременен период и техните 

правомощия и отговорности за колективната отбрана на съюзените държави. 

Анализът е обогатен с конкретизация на дейностите по стратегическо 

ръководство на българската армия в коалиционен формат, включително и с 

участие в многонационални стратегически и оперативно-тактически командно-

щабни и войскови учения сред които важно значение изиграва най-мащабното 

военно учение на Варшавския пакт на българска територия „Щит-82“. 

Последният параграф от главата представя промените в коалиционните 

структури и колективните доктринални възгледи в условията на заключителния 

етап на Студената война (1985-1991). 

   Заключението на дисертационния труд синтезирано обобщава основните 

изводи към всяка глава и разкрива, че възприетия следвоенен модел на 

комплексна система за военнополитическо и стратегическо ръководство на 

страната изисква постоянно „повишаване на военните знания на ръководния 

състав от политическия и държавния състав“ и умението му „да управлява 

въоръжените сили и страната във време на кризи от всякакъв характер“. Направен 

е съпоставителен анализ между организационните структури на Организацията 

на Варшавския договор и НАТО, в резултат от което докторантът стига до извода, 

че поради съветската доминация във военно време вземането на стратегически и 

оперативни решения във Варшавския пакт ще се осъществява много по-бързо 

отколкото в Северноатлантическия съюз, но прилагането на тези решения ще 

бъде значително по-трудно в сравнение с НАТО.  

 

 

3. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд 

Предложените от майор Калин Ранчев научни и научно-приложни 

приноси са реалистични и отговарят на съдържателния анализ в 

дисертационния труд. Преди всичко, докторантът въвежда в научна употреба 

важни документални свидетелства от българските държавни архиви, които 
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допринасят за обогатяване на съществуващите и формиране на нови знания в 

областта на военноисторическата наука. Дисертационният труд представя за 

пръв път цялостно логично систематизирано изследване за стратегическото 

ръководство на българската армия в национален и коалиционен формат, което е 

стъпка напред в проучванията за най-новата военнополитическа история. В 

научно-приложен план трудът допълва сравнително слабо проучена 

проблематика и може своевременно да бъде използван в специализираното 

обучение по военна история, особено предвид на неговото удачно онагледяване 

с 15 графични схеми. Особено актуално значение има направеният същностен 

обобщаващ извод от майор Ранчев в края на неговото изложение: „Поуките от 

успешно приложените инструменти на стратегическо ръководство на 

въоръжените сили и подготовката на страната за отбрана в изследвания период 

подсказват, че съвременното изграждане и ръководство на въоръжените сили 

изисква прилагането на последователна държавна политика и всестранно 

осигуряване на изграждането на техните настоящи и бъдещи способности, което 

ще гарантира успешното изпълнене на конституционните задължение на 

Българската армия и ще разшири нейния принос към опазване на 

международните мир и сигурност.“ 

 

 

4. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството 

Майор Калин Ранчев има три публикации по темата на дисертационния 

Труд в национални и ведомствени научни издания, които отговарят на 

изискванията и критериите в Закона за развитието на академичния състав в 

Република България и Правилника за неговото приложение. Научните статии 

популяризират някои от изводите в труда, но поради тяхното скорошно 

публикуване все още не са получили популяризиране или оценка чрез цитиране 

или позоваване от други автори. 



7 

 

   Дисертационният труд и публикациите по темата представляват личен 

принос на докторанта и тяхното авторство е безспорно. Коректно са използвани 

и интерпретирани предходни изследвания на други автори, които са надлежно 

цитирани в изследването. 

    

 

 

5. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта 

Наред с въведените в научна употреба и анализирани архивни 

източници, дисертационният труд се основава на публикувани документални и 

мемоарни свидетелства и научна литература. Общо в библиографската справка са 

посочени 112 публикувани литературни източници, седем от които на английски 

език. Докторантът е проявил умение да интерпретира достоверно както архивните 

документи, така и тезите на авторите на използваните произведения.  

 

 

6. Оценка за автореферата 

Авторефератът е с обем от 36 страници и обективно представя 

съдържанието, структурата и резултатите на дисертационния труд. Всички 

поместени в автореферата обобщени изводи, научни и научно-приложни приноси 

отговарят на постигнатите от докторанта резултати, които са надлежно 

формулирани в самия труд. 

 

 

7. Критични бележки 

Към представения дисертационен труд могат да бъдат направени и 

отделни критични бележки, предимно от техническо естество. Приложеният в 

началото списък със съкращения обикновено се поставя в края на изложението 

след библиографската справка. При цитирането под линия на отделни 
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публикации има неточности при изписване на имена или на периодични издания. 

За периода 1945-1948 г. не се употребява ЦК на БКП и ДКО (с. 214), Корейската 

война не започва през лятото на 1951 г. а година по-рано (с. 221) и др. 

   Като основна препоръка при бъдещата работа на майор Калин Ранчев по 

темата на дисертационния труд бих препоръчал разширяване на обхвата на 

архивните документи, включително с материали от заседанията и решенията на 

колективните органи на Организацията на Варшавския договор (голям брой от 

тези документални колекции са достъпни на сайта на Паралелния исторически 

проект за НАТО и Варшавския пакт – www.php.isn.ethz.ch )= 

 

 

8. Лични впечатления  

Познавам майор Калин Ранчев от момента на неговото зачисляване като 

редовен докторант в ИПИО. В процеса на докторантурата той прояви засилен 

интерес към усвояване на нови методологически подходи на научно изследване, 

демонстрира целеустременост и стремеж към проучване на документални и 

литературни източници и тяхното критично интерпретиране. В рамките на 

проведените обсъждания на варианти на дисертационния труд майор Ранчев с 

голямо внимание се запозна с направените препоръки за усъвършенстване на 

труда и положи необходимите усилия за преодоляване на отделни пропуски, 

което се вижда от представения окончателен вариант. 

 

9. Заключение 

Направените отделни бележки и препоръки с нищо не накърняват 

постиженията на докторанта. В заключение бих искал да подчертая, че 

разглежданият дисертационен труд отговаря на изискванията и критериите в 

Закона за развитието на академичния състав в Република България, Правилника 

за неговото приложение и Правилника за развитието на академичния състав във 

Военна академия „Г. С. Раковски“. Налице е едно оригинално произведение с 

http://www.php.isn.ethz.ch/
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ясно изразени авторски тези, което в общи линии изпълнява поставените цели и 

задачи и съдържа редица приносни моменти, слабо засегнати в съществуващата 

българска историография. Поради всичко това ще гласувам за присъждане на 

майор Калив Динков Ранчев на образователната и научна степен „доктор“ по 

военна и военнополитическа история. 

 

 

20. 12. 2019 г.     РЕЦЕНЗЕНТ: 

София       (професор доктор ЙОРДАН БАЕВ) 

 

 


