
 

 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

на проф. д.ист.н. Тодор Петров Петров, Военна академия „Г. С. Раковски”, 

за дисертационния труд на Мартин Веселинов Вълков (редовен докторант 

в Катедра „История на България” на ИФ на Софийския университет „Св. 

Климент Охридски”, научен ръководител проф. д-р Веселин Янчев) на 

тема „Българското военноадминистративно управление в Поморавието, 

Косово и Вардарска Македония през 1915 – 1918 г.”, 

представен за придобиване на образователната и научна степен „доктор” 

в област на висшето образование 2. “Хуманитарни науки”, професионално 

направление 2.2 “История и археология”, научна специалност „История на 

България - Нова българска история 1878-1944 г.)” 

 

Националното обединение, което България се стреми да реализира за 

пореден път в годините на Първата световна война и по-специално 

характерът на българското военноадминистративно управление и 

дейността, свързана с приобщаването на завзетите от Кралство Сърбия 

земи – Поморавието, Косово и Вардарска Македония са въпроси, които и 

до днес са сравнително слабо изследвани. Малкото публикации, посветени 

на отделни аспекти на проблематиката, не са достатъчни за цялостното ѝ 

осветляване, а българското управление в новоприсъединените земи се 

окачествява единствено като акт на национално освобождение и 

обединение. В същото време се премълчават важни и неудобни проблеми.  

В този смисъл съдържанието на дисертационния труд (което напълно 

съответства на темата), запълва една съществена празнота в родната 

историография. Представяйки цялостна картина на третираната в 

дисертацията проблематика, докторантът допринася и за обогатяване на 

известното до нейното написване, допълвайки разглежданите въпроси и 

събития с неизвестни факти и детайли или пък внася корекции в някои от 

тях.  

За постигане на своите цели Вълков използва значително количество 

архивни документи и материали (съхранявани в 30 архивни фонда на 4 
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национални архивохранилища). Ползвано е също обилно количество 

българска и чужда литература – монографии, студии и статии (136 

заглавия), публикувани документи и материали (29 публикации), 

периодика (4 вестника и списания), 15 публикации на дневници и спомени 

и др., т. е. използваните извори са в количество, а и в съотношение 

напълно достатъчно за разработването на един дисертационен труд с 

историческа тематика. 

Текстът на дисертацията с резултатите от извършените изследвания 

и публикациите по нейното съдържание са изцяло лично дело на 

докторанта. Те дават ясна представа за постигнатите от него приноси и 

съдействат за разкриване на разглеждания в разработката основен въпрос, 

разширявайки знанията за проблеми и събития в част от новоприсъе-

динените от България земи през годините на Първата световна война. 

При разкриване дейността на българското военноадминистративно 

управление в тях, докторантът внася в научно обращение нови, непознати 

сведения и факти (съпътствани от съответните анализи и изводи), които са 

му позволили да характеризира цялостно неговата същност. Очертан е 

международноправният статут на окупацията като понятие, съдържание и 

специфика, проучен е също опитът на различни държави, натрупан в 

годините на Балканските и на Първата световна война. Доказва се 

убедително, че българското управление в новите земи би следвало да се 

третира по-скоро „като режим, намиращ се между окупацията и анексията, 

но стоящ много по-близо до второто” (с.150).  

Изяснени са също функциите на военните и гражданските власти в 

новите земи и отношенията между тях, съставът и дислокацията на 

окупационните войски, като не са пропуснати и репресивните мерки, 

прилагани спрямо населението на присъединените области, неговият 

етнически състав и национално самосъзнание и съпротивата на сръбското 

население срещу българското управление. Обърнато е внимание и на 
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българската културно-национална политика в новите земи, както и на 

мястото, което новоприсъединените територии заемат в отношенията със 

съюзниците от Централните сили.  

Друго достойнство на дисертацията е, че е създадена на широка 

изворова основа, а значителен брой от привлечените документи и 

материали се ползват за първи път в научна разработка. Докторантът 

успешно ги вплита в изложението си, като същевременно ги анализира и 

интерпретира, доказвайки по този начин, а и чрез направените изводи и 

обобщения, че се налага като изследовател.  

Авторефератът отразява основните положения и научните приноси 

на дисертационния труд и е разработен съгласно изискванията. 

Към дисертацията могат да бъдат отправени също някои бележки и 

препоръки. Трудът е значителен по обем - 392 с., при това писани на 

шрифт 12, което означава значително повече стандартни страници, поради 

което отделни негови части и детайли биха могли да бъдат редуцирани. 

Въпреки че при написването на дисертацията са приложени и използвани 

различни методи на изследване, те не са изрично посочени. Към автора 

имам също препоръка след известна преработка на дисертационния труд и 

привеждането му в подходящ за публикуване вид да го отпечата като 

монография, за да го направи достъпен за повече читатели. 

Като имам предвид казаното по-горе, достойнствата на дисертацията 

и постигнатите в нея научни резултати, както и че оценката ми за нейните 

качества е изцяло положителна, предлагам на членовете на уважаемото 

научно жури да вземат решение за присъждане на докторанта Мартин 

Веселинов Вълков на образователната и научна степен „доктор” по 

научната специалност „История на България – Нова българска история 

1878-1944 г.)”. 

Член на журито:      (проф. д.ист.н. Т.Петров) 

София, 
19.04.2015 

 

 

 


