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 Р Е Ц Е Н З И Я 

 
на проф. дин Людмил Йорданов Спасов 

ПУ „Паисий Хилендарски” 

на дисертационния труд на Калин Динков Ранчев 

на тема: „Стратегическото ръководство на българската армия в условията на 

блоковото противопоставяне 1955 – 1991 г.” 

представен за придобиване на образователната и научна степен „доктор” 

Област на висшето образование: 2.Хуманитарни науки; Професионално 

направление 2.2 „История и Археология”; Научна специалност „Военна и 

военнополитическа история” 

Научен ръководител: доц. д-р Румен Стефанов Николов 

 

 Дисертацията е разработена въз основа на богата изворова база. В научна 

употреба са въведени документи от 5 фонда на Централния държавен архив и от 8 

фонда на Държавния военноисторически архив гр. Велико Търново. В изследването 

сполучливо са интерпретирани данни извлечени от мемоари, периодичния печат и 

специализираната литература – статии и монографии   на проф. Йордан Баев, проф. 

Искра Баева, проф. Евгения Калинова, доц. Станчо Станчев, доц. Игнат Криворов,  

доц. Людмил Петров, доц. Сево Яващев и др.  

  Дисертацията е в обем 378 страници. От тях около 30 страници са 

приложения на документи. Използваната методика е подходяща с оглед постигане 

на поставените цели. Заглавието на труда е в съответствие със съдържанието. В 

Увода са аргументирани хронологическите граници на проучването. Обяснени са 
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доктрината „Труман” и плана „Маршал”. Подробно е разяснен термина „военна 

стратегия”. 

В структурно отношение дисертацията се състои от 3 глави. Първа глава, 

макар и извън хронологичните рамки, е необходима като въвеждаща част. 

Използвания подход позволява да се откроят традициите и приемствеността в 

българското военно дело и настъпилите след Втората световна война радикални 

промени в неговото развитие. Втора и Трета глава съставляват същинската част на 

труда.  

 В глава Първа авторът ни предлага интересна периодизация на изграждането 

на органите за стратегическо ръководство на българските въоръжени сили от 1878 

до 1945 г. В дисертацията обстойно са разгледани организацията, развитието и 

модернизацията на българската армия до края на Втората световна война. Не са 

подминати и въпросите с въоръжаването и обучението на офицерския състав на 

Царство България. Специално внимание е отделено на регламентиращите 

документи и военния печат.  

Докторантът  задълбочено анализира законите за въоръжените сили от 1891 и 

1903 г.;  структурните реформи в армията в края на ХIХ в.; преориентирането от 

руското към западноевропейското военно изкуство; нарушаването на Търновската 

конституция през 1912 г. и пр. Подробно е проучен оперативния план на 

Българската армия от 1915 г., с разчет за кратковременна война единствено със 

Сърбия и направения погрешен външнополитически избор при намесата на 

България в Първата световна война. Ранчев пише: „Не са взети под внимание 

категоричната антибългарска позиция на Съглашението и ясно изразените 

изчаквателни намерения на Гърция и Румъния.” 

 В дисертацията правилно е подчертано, че подписания на 27 ноември 1919 г. 

в Ньой договор е „диктат”, с който се поставя началото на качествено нов етап в 
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развитието на българските въоръжени сили. Добре обоснован е изводът, че 

вследствие на този договор  България значително изостава не само спрямо армиите 

на водещите европейски страни, но и по отношение на балканските държави.  

 В Глава втора „Стратегическото ръководство на българската армия в 

национален формат” подробно са изследвани значими моменти в развитието на 

българските въоръжени сили след 1945 г. – числен състав на армията, преименуване 

на Министерството на войната в Министерство на народната отбрана, създаване на 

Главно политическо управление, въвеждането на задължителна военна служба и 

т.н. Авторът изнася ценна информация за откриването, закриването и 

подновяването на дейността на Комитета за отбрана след Априлския пленум на ЦК 

на БКП 1956 г.  

С подчертан приносен характер  са страниците посветени на органите на 

стратегическо ръководство на Българската народна армия. Разкрити са ролята на 

Генералния секретар на ЦК на БКП, на Държавния съвет на Народното събрание, на 

Министерския съвет и пр. Изтъква се, че дейността на Държавния комитет на 

отбраната се осъществява при пълна липса на публичност. Обект на проучването са 

и извършените през 1980 г. промени в организационната структура на Държавния 

комитет на отбраната. Посочени са функционалните задължения на Тодор Живков, 

Александър Лилов, Добри Джуров, Петър Младенов, Огнян Дойнов, Димитър 

Стоянов, Георги Йорданов и др.  

 Впечатляващо е поместеното в труда на с. 175 становище от май 1975 г. на 

министъра на отбраната на СССР маршал Андрей Антонович Гречко за България 

във връзка със защитата на Южния фланг за съветската сигурност. „Северните 

съседи – казва маршал Гречко – да се снемат от разчетите. На балканското 

стратегическо направление се надяваме на Българската народна армия, Одеския 

военен окръг и Черноморския флот на СССР. Военноморският флот на НР България 
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да се развива като пълномощник на Черноморския флот. Оперативният план да не 

се разкрива пред румънците.” 

 В работата много добре са откроени функциите на Министерството на 

отбраната, Главното политическо управление и Генералния щаб на Българската 

народна армия. Подробно са изяснени въпросите за тила на Българската народна 

армия, Главното управление на въоръженията и техниката, и автоматизираните 

системи на ръководството на въоръжените сили. Важно място е отделено на 

подготовката на централните органи за военно ръководство във време на война.  

 Глава трета „Стратегическо ръководство на БНА в условията на блоково 

противопоставяне” е разработена на широк фронт. Разкрити са мотивите на Сталин, 

поради които се застъпва България да бъде добре въоръжена. Изтъкнато е 

желанието му чрез България да си осигури контрол върху Проливите и достъп до 

Източното Средиземноморие. Обстойно са изяснени: изтеглянето на съветските 

войски от България /декември 1947 г./; дейността на съветските съветници в БНА; 

уволняването на 4000 царски офицери през 1948 г.; конфликта Сталин – Тито; 

създаването през 1953 г. на Балканския пакт /Югославия, Турция, Гърция/; 

маневрите на НАТО в Северна Гърция; увеличаването на числения състав на БНА и 

пр. На базата на изследвания подробно са проследени мирновременните структури, 

военновременното командване и пр. на създадения през май 1955 г. Варшавски 

договор.  

С приносен характер са посветените на дейността на стратегическото 

ръководство на въоръжените сили и военните учения параграфи 4 и 5 на глава 

Трета. Посочени са задачите и функциите на висшето партийно и държавно 

ръководство. Отразено е участието през 1968 г. на българските войски в 

Чехословашките събития. Внимание е отделено на проведените през 80-те години 

военни учения „Щит”, „Гранит” и пр. 
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 В работата задълбочено е изследван залезът на Варшавския договор. Изтъква 

се, че той започва с „перестройката” в СССР. В работата е посочено, че   тезата за 

„стремежа на Запада да изтощи социалистическите държави” се появява след 

идването на власт на Михаил Горбачов - 1985 г. В подкрепа на казаното ще 

отбележа, че през пролетта на 1984 г. на среща с ръководството на ВТУ „Св. св. 

Кирил и Методий” съветският посланик Леонид Греков даваше наставления да се 

подготвяме за борба срещу идеологическата диверсия на Запада. Интересна е 

изнесената информация относно румънското предложение за съкращаване на 

военните разходи с 50 % и едновременното разпускане на Варшавския договор и 

НАТО; за 5-те срещи на Тодор Живков с Горбачов 1987 г. и за обвиненията на 

Горбачов, че Тодор Живков се е обкръжил с хора, които искат да превърнат 

България в „мини ФРГ” или „мини Япония”; за противоречията между Унгария и 

Румъния и пр. 

 В дисертацията са допуснати повторения, някои от които са неизбежни. 

Забелязват се и технически грешки. Смятам, че не е уместно публикациите на Н. 

Иванов, Д. Мустаков, Ив. Фичев, Н. Жеков и др. да бъдат квалифицирани като 

публицистика.   Създава се и впечатление, че след 1945 г. в Стратегическото 

ръководство на БНА всичко е било едва ли не безметежно. Въпросът ми към 

докторанта е, разполага ли с информация за конфликта между министъра на 

отбраната генерал Добри Джуров и началника на Главно политическо управление 

генерал Кирил Косев? 

 Забелязаните несъвършенства не намаляват стойността на рецензирания 

труд. Дисертацията е оригинално по замисъл и начин на изпълнение проучване. Тя 

притежава качества на извор за по-нататъшни изследвания и осъществяване на 

обучение по военнополитическата история. Безспорно нейно достойнство е 

разкриването на механизмите на вземане на военнополитически решения на 

стратегическо и оперативно ниво. За по-лесното ориентиране на читателите 
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особено полезно е приложението с използваните съкращения на военни 

организации и ръководни органи. В труда сполучливо е онагледен текста с фигури, 

таблици и схеми.  

В Автореферата коректно са отразени съдържащите се в дисертацията 

изводи, заключения, научни  и научноприложни  приноси.  По темата на 

рецензирания труд са публикувани в авторитетни военни издания - 

Военноисторически сборник, Военен журнал и др. три статии и една е приета за 

печат.  С пълна убеденост предлагам на Уважаемото жури да удостои Калин 

Динков Ранчев с образователната и научна степен „доктор” в областта на висшето 

образование: 2.Хуманитарни науки; Професионално направление 2.2 „История и 

Археология”; Научна специалност „Военна и военнополитическа история”. 

 

 

19.12.2019 г. 

София       Рецензент:..................................... 

                 проф. дин Л. Спасов 

 

  


