
РЕЦЕНЗИЯ 

на дисертацията на КРУМ КРАСИМИРОВ ЗЛАТКОВ 

на тема „БЪЛГАРО-ВИЕТНАМСКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 1950-1989 г.” 

 Редовният докторант Крум  Кр. Златков, роден в София, завършва средното 

си образование в  7-мо СОУ София в паралелка с преподаване на френски език, 

след което става студент в специалност История в ИФ на СУ „Св. Климент 

Охридски”, завършва успешно бакалавърска (2005-2009) и магистърска степен 

(2009-2011), след което печели конкурс за докторант по Съвременна българска 

история в Катедра по „История на България” на ИФ на СУ.  

На вниманието на Уважаемото жури младият колега Златков      представя 

сериозно научно изследване, посветено на един от най-важните проблеми на 

българската външна политика в условията на Студена война – подкрепа на 

многонационалното население на Виетнам в борбата му срещу бившите 

колониални владетели, срещу многохилядните американски въоръжени сили и 

техните съюзници, за постигане на независимост и обединение и изграждане на 

държавата Виетнам в най-ново време.  

На пръв поглед темата засяга двустранните отношения България – Виетнам, 

и по-точно българската гледна точка по решаването на проблема. Поставена първо в 

специфичните глобални условия на изострена Студена война и второ, в рамките на 

политиката  на държавите членки на СИВ и  на ОВД, темата на дисертацията се 

превръща в значително по-широко изследване, което засяга две национални 

истории, историята на регионалните конфликти и най-важните аспекти на 

световната политика в продължение на едно десетилетие. По този начин 

дисертацията придобива приносно значение за историята на българската външна 

политика, за историята на международните отношения в Азия и за историята на 

системата на международните отношения.  

Още при първият прочит на дисертацията става ясно, че Златков привлича в 

своето изследване един неизползван досега в научната литература сериозен масив 

от документи от архивите в България, които му позвояват да разработи подробна 
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структура на своята научна работа и да натрупа свои изводи за постиженията на 

една европейска и на една азиатска държава във всички сфери на взаимоотношения 

и сътрудничество.  

Структурата на изследването е съобразена с принципа на историческата 

последователност и хронологичното представяне на основните проблеми на темата, 

разпределени в исторически принципен предговор с историческа справка за 

средновековен Виетнам и за 10-вековното китайско господство, което унищожава 

съзнателно виетската култура и писменост. Структурата на дисертацията – увод, 

три глави с точно определени подчасти и номерирани допълнителни уточнения за 

области на взаимоотношения, богати по съдържание таблици и други официални 

документи, заключение, библиография – е така добре изградена, че не търпи 

никаква корекция. 

Второ, Златков успява да използва активно и компетентно откритата от него 

богата по произход и тематика научна литература на 4 езика, включително и най-

новите изследвания по проблемите на антиколониалната борба на народите на 

Виетнам на фона на развиващата се понякога стихийна Студена война особено в 

Азия. В България също се пише твърде много по тези два огромни по съдържание 

аспекта на световната политика и няма статия, студия или научен реферат, 

посветена на процеса на деколонизацията, в която да не се споменава примера на 

Виетнам. 

Уводът на дисертацията изпълнява изискванията на Закона, макар аз да 

настоявам да се направи разграничение между голямата цел на едно изследване и 

неговите конкретни задачи. Колегата Златков е направил това в съдържанието на 

трите глави на изследването. Първа глава е същинското историческо въведение, 

подробна, систематизирана и подсказваща някои аспекти на бъдещата китайска 

политика спрямо Виетнам. Богатата информация, предложена от автора, разкрива 

причините за упоритостта на Пекин да „направлява” непрекъснато виетнамските 

лидери, докато те не се уверят, че трябва да се „отклонят” от остарялите с годините 

методи на китайска партизанска съпротива и да преминат към по-мащабни 
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операции. Всичко това докторантът разкрива на фона на развиващата се напрегната 

Студена война.  Докторантът поддържа с вещина този континентален и глобален 

фон на събитията във Виетнам и в Индокитайския полуостров, които се отразяват 

пряко и върху виетнамската външна политика след 1945 г.  

Първа глава на дисертацията включва и периода на Втората световна война, 

нейното развитие по азиатските фронтове и паралелните изяви на активното 

националноосвободително движение на потиснатите колониални народи в ЮИ 

Азия, включително и Виетнам. Бих препоръчала при издаване на труда, да се 

включат няколко изречения за антияпонската и антиколониалната съпротива на 

виетите, тяхната организация и действия, но не като бележки под черта, а в кратък, 

стегнат текст в изложението на дисертацията. Виетнам е уникален пример за такава 

съпротива в условията на световна война, на основата на азиатския национализъм, 

в която участват и представители на френските колониални власти.  

В частите на първа глава авторът логично разполага френската колониална 

война или Първа индокитайска война (по определенията на повечето чуждестранни 

изследователи), която обаче остава колониална по характер за френските 

експедиционни сили и антиколониална за силите на виетите. На второ място 

Златков разработва историята на началото и развитието на войната на САЩ срещу 

Северен и Южен Виетнам и трудно наложения мирен процес, довел до 

обединението на двете виетнамски държави. Поради това времевият обхват на І 

глава е достатъчно широк, но необходим и съобразен с хода на историческите 

събития. Няма спор по въпроса за подготвените и подписани от президента Кенеди 

проекти, планове и операции за действия срещу Сезерен Виетнам и силите на 

НФОЮВ. Няма спор и по проектите на президента Джонсън за реформи и 

създаване на т. нар. Велико обшество”. В условията на война на 24 000 мили от 

територията на САЩ , която „гълта” огромни средства, реформи и просперитет не 

може да се постигне. В някои моменти обаче все ми се иска да прочета и за 

специфичните хитрости на командирите на армията на ДРВ, които те прилагат за 

изненада и смут у противника, и повече за промяната на тактиката и стратегията на 
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Виетконг и ВНА към края на 60-те години, тъй като тази промяна е труден за Ханой 

„завой” позволил (меко казано) последвало китайско недоволство! 

В условията на американската намеса във Виетнам и Индокитай авторът 

Крум Златков съумява да представи дълржавната политика на официален Ханой в 

четири паралелни посоки – политика, икономика, търговия и международни 

контакти, характеризиращи се с ориентация към СССР и европейските соцдържави. 

Множеството доказателствени материали дават панорамна картина на тази 

политика, в която се откроява специфичната дипломация, методи на 

сътрудничество и контакти, провеждани от НРБ.  Приносите на автора на 

дисертацията се доказват и в множеството таблици, графици и сериозните анализи 

към тях. Те разкриват специфичните страни на икономическата политика на СРВ за 

разлика от китайската такава, както и усилията на българската страна да разширява 

сферите на сътрудничество и преки контакти с виетнамски представители.. 

Втора глава на дисертацията, посветена на българско-виетнамските 

отношения от средата на 50-те години до края на 60-те години на ХХ в., е разделена 

на три части, в които авторът систематизира последвателно развитието на 

политическите двустранни отношения и тяхната организация в условията на 

Студената война, подписването на спогодби, протоколи, договори и други 

документи, работата на Българо-виетнамската комисия за научно-техническо 

сътрудничество и други.  

Фактическият материал за двустранните отношения, използван в 

дисертацията, е впечатляващ, доказателственият материал разкрива страници на 

активни междудържавни отношения, които разкриват политическият избор на 

правителството на НРБ и реалната безвъзмездна помощ за ДРВ. Множеството 

други факти за побратимявания на предприятия, за сътрудничество в 

здравеопазването,  за сътрудничество в културната област надминават очакванията 

и на запознатия историк и съвременник.  Втора глава на дисертацията напълно 

удовлетворява изискванията за научен принос чрез използване на богат фактически 

материал. 
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В трета глава докторантът ни отвежда в годините на възход в двустранните 

отношения на НРБ и СРВ от началото на 70-те години до края на 80-те години. 

Системата на изследване на автора ни води през определяне на новите 

външнополитически перспективи на СРВ, контактите на НРБ с двете правителства 

– в Ханой и ВРП в Сайгон, последните етапи от разгрома на сайгонските 

въоръжени сили и изтеглянето на американските въоръжени сили, през 

политическите решения за избори в целия Виетнам, приемане на нова конституция, 

на планове за развитието и пълното обединение на страната и на този фон – 

развитието на двустранните отношения НРБ/СРВ. Благодарение на изключителните 

архиви на МВнР и БАН, авторът ни разкрива многото аспекти на кулминацията на 

двустранните ни отношения и приносът на колегата в този смисъл е безспорен. 

Крум Златков изработва и мотивирана периодизация в сътрудничеството на двете 

държави, без да пропуска общите ходове на страните от т. нар. Източен блок. 

Трета глава се разработва най-нюансирано, тъй като освен трите основни 

части, посветени на положението на НРБ във виетнамската външна политика, на 

икономическата интеграция и на сътрудничеството в културната област, всяка от 

тях има свои подчасти. По този начин авторът вниква в изследването на най-фините 

аспекти на двустранните отношения и до възможните подробности. Те са  

подкрепени с графики, нови таблици, нови документи от срещи на най-високо 

равнище, от делови срещи и дискусии, вкл. постепенно въвеждане на СРВ в 

структурите на СИВ.  

Смятам, че докторантът постига нови приноси в изследването на 

българската външна политика в Азия и специално с държави от Югоизточна Азия. 

Става дума за малко известни факти, които доказват плюсовете на практиката за 

използване на работна ръка от Виетнам,  размяната на студенти, на художествена 

литература, на изложби на национално изобразително изкуство, преса, филми и 

прочие.  Уверявам Ви, Уважаеми колеги, че виетнамските студенти в специалност 

История се представят отлично и на упражнения, и по време на изпити. Те показват 
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изключителна дисциплината и убедително успяват. Упоритостта и желанието на 

младите виетнамски колеги е пословична. 

Документирането на всички аспекти на двустранното ни сътрудничество със 

СРВ във всички обществени, икономически и културни области е особено 

предимство на колегата Златков и негов значим научен принос. Това личи и от 

страниците на изключително синтезираниото заключение, от неговата премереност 

и категоричност на изводите, в подреждането на всички необходими приложения, в 

изписването на богатата библиография.  

Научните приноси на дисертацията на Крум Златков са безспорни и 

убедителни. Той притежава завидни качества на млад изследовател, овладял 

методите на научния анализ и на научната последовоталност. Езикът на 

изложението е премерен, литературен, изказът е стегнат и в същото време изпълнен 

с богат фактически материал. Подчертавам, докторантът показва завидни умения на 

добър аналитик. Той предлага задълбочен анализ на историческите факти по 

принципите на историческата последователност и сравнителния анализ. Всяка част 

на изследването е изпълнена с доказателствен материал, допълнителни 

подробности от различни по произход изследователи, доста просторни обяснения 

под черта (които могат да намерят място и в текстовете).  

Всички те подчертават приносите на автора по безспорен начин. Крум 

Златков използва организирано и нюансирано множество документи, разкриващи 

основните направления на двустранните отношения НРБ/ДРВ-СРВ, тяхната 

организация, дипломатически методи на контактите на фона на съзнателното 

съобразяване с общата политическа линия в политиката на тогавашните 

соцдържави към проблемите и потребностите на Виетнам.  

В заключение подчертавам, че Крум Златков прави сериозни научни 

приноси към съвременната българска история и към историята на съвременната 

българска външна политика, към съвременната история на азиатския континент и 

към историята на съвременните глобални международни отношения. Единствената 

ми бележка по текста на научния труд е названието на Организацията на 
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необвързаните държави  (не независими), създадена  по инициатива на държавните 

ръководители на Египет, Индия и Югославия – Г. А. Насър, Дж. Неру и Й. Броз 

Тито.  

Предвид качествата на автора и приносния характер на неговата дисертация, 

които разкриват бъдещите възможности на младия колега, аз изразявам пълната си 

подкрепа на решението да се присъди  на КРУМ КРАСИМИРОВ ЗЛАТКОВ 

образователната и научна степен ДОКТОР. 

  

София,  20 август 2016 г.                            РЕЦЕНЗЕНТ: . . . . . . . . . . . 

                                                                                  (проф. д.и.н. Хр. Мирчева) 

                                


