
РИЦАР НА ВОЕННАТА ИСТОРИЯ 

 Полковник о. р. доц. д-р по история Игнат Криворов навърши 70 

години. Годишнината бе отбелязана във Военна академия „Г. С. Раковски” 

с научна конференция и с кратко тържество. Министърът на отбраната 

награди рожденика с грамота на МО. Началникът на ВА генерал-майор 

Георги Георгиев връчи на полк. Криворов почетния медал на академията. 

 Научната конференция започна с доклад на полк. Криворов на тема 

„Ползата от изучаване на военната история”. Доц. Искра Баева, доц. 

Йордан Баев и останалите участници направиха научни съобщения, 

споделиха мисли по темата, изказаха оценки за научния принос, за личните 

и воинските качества на виновника за тържеството. 

Игнат Криворов е първенец на командно-щабния профил на ВА „Г. 

С. Раковски” през 1975 г. Командва танков взвод и танкова рота, служи 

като началник-щаб на танков батальон, после оглявява щаба на танков 

полк. Последователно е редовен аспирант и заместник-началник на катедра 

“История на военното изкуство” в академията, заместник-началник и 

началник на Института за военна история към Генералния щаб, старши 

научен сътрудник в Центъра за военноисторически изследвания към 

академията. 

Научните интереси и публикациите му са предимно в областите на 

историята на войните, историята на военното изкуство и строителството на 

въоръжените сили. Забележим е приносът му с книгите „Взаимодействието 

в операцията и боя”, „Принципите на военното изкуство”, „Военното 

изкуство на Българската армия (1885-1945 г.)”, „За военната история”, 

„Цар Симеон Велики” и „Цар Иван Асен ІІ”. Автор е на още над сто 

студии, статии и доклади на научни конференции у нас и в чужбина.  

Полковник Криворов има 20-годишен преподавателски стаж във 

Военната академия. Военната история неизменно остава сред най-

обичаните дисциплини за бъдещите висши и старши командири и щабни 

офицери от Българската армия. За трайните интереси и привързаността на 

слушателите към тази смаляваща се по хорариум дисциплина приносът на 

преподаватели като полк. Криворов - ерудирани, скромни, почтени и 

възрожденци по дух, е неоценим.  

Председателят на УС на Съюз „Атлантик” генерал-майор д-р Стефан 

Димитров, о. р. връчи на полк. Игнат Криворов книгата на почетния член 

на СОР „Атлантик“  д-р Франсоа Фризон-Рош с автограф и войнишки нож 

от пушка „Манлихер”, с която преди 51 години рожденикът е започнал 

службата си на Отечеството.  


