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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

 
 

СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д-р Искра Василева Баева 

от Историчедкия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” 

на дисертационния труд на Калин Динков Ранчев 

на тема „СТРАТЕГИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКАТА 
АРМИЯ В УСЛОВИЯТА НА БЛОКОВО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ (1955 – 

1991 Г.“ 

представен за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ 

по научната област на висше образование: 2. „Хуманитарни науки”, 
професионално направление 2.2. „История и археология”, докторска 

програма „Военна и военнополитическа история” 
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Калин Ранчев е подготвил своята дисертация в Научната секция 
„Военна история и патриотично възпитание“ на Института за 
„Перспективни изследвания за отбраната“ към Военна академия „Г. С. 
Раковски“, което определя и нейните научни специфики, обърнати към 
военните характеристики на българската принадлежност към военно-
политическата Организация на Варшавския договор (ОВД). Като 
специалистка по социално-политическа история на България и Източна 
Европа през ХХ в. мога да оценя качествата на дисертацията на Калин 
Ранчев от гледна точка на моята научна компетентност. Макар че 
дисертацията е съсредоточена върху стратегическото ръководство на 
българската армия в периода на съществуване на ОВД, тя има и 
общоисторическа част, а и чисто военните аспекти не могат да бъдат 
разисквани без познаването на историческия процес от втората половина 
на ХХ в., така че тематиката отговаря на моите научни занимания и това 
ми дава основание да участвам в научното жури по нейната оценка. 

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 
Научният проблем, на който е посветена дисертацията на Калин 

Ранчев, има значение не само за миналото, а и за настоящето и бъдещето 
на българската армия, тъй като стратегическото военно ръководство е 
проблем, актуален за всяка армия във всяка държава. Научната актуалност 
и значимост на избраната от Калин Ранчев тема се определя и от периода – 
първо, защото тогава за пръв път България осъществява дълготрайно 
съюзно военно сътрудничество и макар българската армия да не участва в 
активни военни действия, тя се развива, въоръжава и подготвя тактически 
и стратегически, натрупва опит от съюзническите маневри и отношения, 
поуките от които могат да се използват и в съвременността при новите 
съюзнически отношения, второ, тъй като ОВД вече е приключила своето 
съществуване и историята ѝ може да бъде изследвана в цялост без 
влиянието на външни за науката фактори, трето, защото периодът 1955–
1991 г. се характеризира с блоково противопоставяне, а днес живеем в 
период на ново засилване на напрежението в международните отношения 
и опитът на миналото трябва да се има предвид. 

Дисертацията е разработена в обем от 346 маш. стр., към които 
трябва да се добавят и полезните допълнения от още 32 с. Целта на 
дисертацията „Да се изследва и анализира дейността на стратегическото 
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ръководство на Българската армия в условията на блоково 
противопоставяне и на основата на историческия опит да се извлекат 
поуки за подобряване на оперативната съвместимост и 
взаимодействието на Българската армия в евроатлантическата система 
за колективна сигурност и отбрана” е ясно формулирана и доразвита в 
описанието на обекта и предмета на изследването. 

Изворовият материал и научните разработки, които са използвани за 
написването на дисертацията, показват добро познаване на 
проблематиката, добросъвестна издирвателна работа, тъй като Калин 
Ранчев е базирал изследването си върху 12 фонда на двете основни 
архивохранилища, в които могат да се намерят документи по темата: ЦДА 
и ДВИА-Велико Търново, както и 19 сборника с публикувани документи, 
мемоари и 2 броя на един вестник, а е използвал и 91 изследвания от 
различен характер и за различни периоди от историята както на армията, 
така и на държавата. Използваните източници показват желанието на 
изследователя да се опре на постигнатото от предходниците, като потърси 
и свой собствен път в разработката на темата. Темата е с висок приложен 
потенциал и дава възможност за приноси, тъй като не е била разработвана 
до момента по този цялостнет начин. Този извод предпоставя и наличието 
на приносни моменти в дисертационното изследване. 

2. Оценка на научните резултати и приносите на 
дисертационния труд. 

Добре са представени и систематизирани всички държавни органи, 
институции и лица в България, които се занимават с развитието и 
организацията на армията, както и в хода на създаването, еволюцията, 
дейността и закриването на ОВД и на българското участие в нея. 

Като принос бих посочила и свързването на социално-политическата 
история на България в епохата на социализма с българската военна 
история за същия период – най-вече в третата глава на дисертацията. 
Висока оценка заслужават усилията на Калин Ранчев за систематизиране 
на йерархията и вътрешните взаимоотношения в рамките на ОВД, които са 
представени и в приложенията към дисертацията. 

Като важен резултат от дисертацията бих посочила разработените от 
докторанта многобройни схеми за военните аспекти аспекти на темата, 
които могат да се използват и в хода на военното обучение в България. Те 
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се отнасят за отминалия период на военно-политическия съюз, към който 
принадлежи България през втората половина на ХХ в., но биха могли да 
послужат като поуки от успехите и недостатъци и при съвременните 
предизвикателства в съюзните отношения на Република България. Това е 
несъмнен успех на дисертацията. 

3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 
Текстът на дисертацията показва категорично, че тя е резултат от 

самостоятелна работа в архивни и други документи, плод на анализ на 
научни публикации и е оригинална. Така че не може да се говори за 
плагиатство. 

4. Критични бележки. 
Като критика бих посочила твърде голямото място, отделено на 

историята на българската армия в периода преди 1944 г., тъй като този 
проблем е добре разработен в историографията и излиза извън 
хронологичните рамки на темата. Имам и дребни забележки по неточности 
в дати и твърдения, резултат вероятно на печатни грешки, но те са 
незначителни и не могат да окажат влияние върху положителната оценка. 

5. Заключение. 
Дисертацията на Калин Ранчев отговаря на изискванията за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор”, тъй като 
представя в обща логика както развитието на българската армия в модерната 
българска държава, така и спецификите на стратегическото ръководство на 
армията в хода на участието на страната в ОВД. Изследването има приносен 
характер в сферата на обогатяване на изворовата база и в сферата на 
теоретичните познания за вземането и реализирането на военнополитически 
решения както на национално, така и на съюзно равнище. 

6. Оценка на дисертационния труд. 
Структурата, съдържанието, изпълнението на поставените цели и 

задачи в дисертацията на Калин Ранчев „Стратегическо ръководство на 
Българската армия в условията на блоково противопоставяне (1955–1991 
г.)” ми дават пълното основание да я оценя положително и да декларирам 
убеждението си, че научното жури трябва да присъди на Калин Ранчев 
образователната и научна степен „Доктор”. 

16 декември 2019 г. Рецензент:  
 проф. д-р Искра Баева 
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