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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем.

Дисертационният труд на майор Калин Динков Ранчев е посветен на 

недостатъчно разработен въпрос, свързан с историята на Българската 

армия -  изграждането и дейността на органите за стратегическо 

ръководство на въоръжените сили на НРБ във вътрешен и коалиционен 

план и изясняване функционалните връзки и взаимоотношенията между 

органите на военнополитическото ръководство на страната. 

Хронологичните рамки на труда са ограничени от годините 1955 и 1991, 

т.е. обхващат периода от създаването до саморазпускането на 

Организацията на Варшавския договор и края на Студената война.

В хода на изследването са разкрити организацията и управленските 

органи на Министерството на народната отбрана и Българската народна 

армия, при това не само в рамките на страната, но и в системата на Обеди

нените въоръжени сили (ОВС) на държавите -  участнички във Варшавския 

договор в мирно и във военно време, както и тяхната подчиненост и форми 

на взаимодействие спрямо командването на ОВС. Показана е също специ

фиката на структурата на органите за стратегическо ръководство, проучени 

са и различни аспекти от дейността на политическото, държавното и 

военното ръководство на ВС на страната през посочения по-горе период.

Въпреки актуалността и значимостта на разглежданите проблеми и 

свързаните с тях събития и независимо от проявявания към тях интерес от 

страна на изследователите, те не са получили цялостно научно осветля

ване до написването на дисертацията, а натрупаният опит не е цялостно из

следван и систематизиран. Именно поради тази причина, а и с оглед раз

криването и осмислянето на натрупания опит и неговото популяризиране, 

докторантът е акцентирал своето внимание върху тях. Това е предопреде

лило и целта на труда (която е изпълнена), фиксирана на неговата с. 17, а 

именно -  „да се изследва и анализира стратегическото ръководство на 

Българската армия в условията на блоковото 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“.

В хода на изследването Ранчев е използвал 125 източника, в т.ч. доку

менти и материали от 13 фонда на ДВИА и ЦДА; монографии, студии, 

статии, публикувани документи и материали и др., т. е. изворите са в 

количество, което е достатъчно за разработването на дисертационния труд.

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния

труд.

Текстът на дисертацията от извършените изследвания и приложените 

3 публикации по съдържанието й са дело на Ранчев и дават представа за 

постигнатите от него приноси и резултати. Едновременно с това те 

съдействат за разкриване на разглеждания основен въпрос и разширяват 

знанията за събития и проблеми от българската история от втората 

половина на XX век.

При разкриване отделните аспекти на проблематиката Ранчев внася в 

обращение нови факти (съпътствани от анализи и изводи), което му дава 

възможност да представи коректно изследваното. Негов принос е също 

поднасянето на цялостна картина на третирания основен проблем, натруп

ването на нова информация по разглежданите въпроси и добавянето на 

нови сведения за съществуващи знания по темата. Изготвените и приложе

ни към труда таблици и фигури, които допълват в систематизиран вид зна

нията по отделни проблеми, са също дело на докторанта. Друго достойн

ство на работата е, че е създадена на широка изворова основа, а значителен 

брой от привлечените документи и материали се ползват за първи път в на- 

учна разработка. Докторантът успешно ги анализира и интерпретира, впли

та ги умело в изложението си, доказвайки по този начин, а и със своите 

изводи и обобщения, че съумява да се наложи като изследовател. От друга 

страна приложените публикации по дисертацията свидетелстват, че



работата му по темата е резултат от задълбочена изследователска дейност.

3. Критични бележки.

Към дисертацията могат да бъдат отправени също някои препоръки.

Въпреки че за написването й са ползвани голям брой източници, докторан

тът би могъл да цитира и други автори с отношение към проблематиката. 

Това би внесло допълнителни нюанси към отделни проблеми, третирани в 

труда и би рефлектирало върху историографския обзор, който също би се 

обогатил. Уводът, а и гл. 1 от изследването, които имат въвеждащ харак

тер, биха могли да бъдат поднесени в по-пестелив обем. На отделни места 

в текста исковите данни на цитираните източници са непълни, а списъкът 

на използваните извори и литература би могъл да се прецизира. В случай, 

че авторът възнамерява да публикува дисертацията като монография, 

задължително следва да се съобрази с направените бележки препоръки.

4. Заключение.

По своето съдържание, обем и структура разработената от майор

Калин Динков Ранчев дисертация отговаря на изискванията за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор” в съответствие 

със Закона за развитието на академичния състав в Република България, 

правилника за неговото прилагане и правилника на В А „Г.С.Раковски” за 

развитие на академичния състав в академията.

5. Оценка на дисертационния труд.

Във връзка с посоченото по-горе и като имам предвид достойнствата

на дисертацията и постигнатите в нея резултати, както и че оценката ми за 

нея е положителна, предлагам на членовете на уважаемото научно жури да 

се вземе решение за присъждане на докторанта майор Калин Динков 

Ранчев на образователната и научна степен „доктор” по докторската 

програма „Военна и военнополитическа история”.

18 декември 2019 Член на Научно жури:

Проф. д.ист.н. Т.Петров
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