
1 
 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

за дисертационния труд на Мартин Веселинов Вълков 

на тема: „Българското военноадминистративно управление в 

Поморавието, Косово и Вардарска Македония (1915-1918)“ 

от проф. д-р Веселин Костов Янчев – научен ръководител 

 

В продължение на вече век и гражданските, и военните историци 

следват една традиционна схема при описанието на войните, които води 

третата българската държава. Акцентира се върху предизвикалите ги 

причини, върху стратегическия замисъл и хода на военните операции, 

описват се  достойнствата и подвизите на българския офицер и войник. 

Значителна литература е посветена и на последиците от тези войни върху 

общественото и политическото развитие. Единици са работите, повдигащи 

завесата за това как българската държава, нейните военни и 

административни органи управляват отвоюваните територии, какъв е 

характерът на наложената там власт, по какъв начин тя допринася или 

пречи за тяхното интегриране към старите предели на царството. 

Пренебрегва се фактът, че без разкриването на тази страна от войните е 

невъзможно да се достигне до една цялостна и обективна оценка за 

техните цели и характер. Управлението на отвоюваните територии е и 

изключително сериозен тест за зрелостта, за способностите, за 

далновидността на българските управляващи и на българското общество. 

Поради тези причини, сред кръга на обсъжданите теми за дисертация на 

докторанта Мартин Вълков, предложих и тази за българското управление в 

окупираните земи по време на Първата световна война. Предложението бе 

прието с ентусиазъм и проблемът бе локализиран за Поморавието, 

Македония и Косово.  

От самото начало така поставената задача представляваше огромно 

предизвикателство за докторанта, поради практическата липса на база, 

върху която да стъпи, поради големия проблемен, географски и времеви 

обхват на темата, поради огромния обем документален материал, който 

трябваше да бъде открит и проучен. В случая положителен факт бе 
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солидното образование на докторанта, завършил две специалности в 

Софийския университет – международни отношения и история, 

магистратура по сравнителна централноевропейска история в 

Централноевропейския университет в Будапеща, владеенето на английски 

и немски език.  

В последвалите три години докторантът не спести никакви усилия, а 

целенасочено и упорито издири и проучи цялата налична и достъпна 

архивна и документална база, свързана с темата. За първи път цялостно 

бяха проучени фондовете на Македонската и Моравската 

военноинспекционни области, съхранявани в Държавния 

военноисторически архив.  В Централния държавен архив бяха използвани 

21 фонда, сред които заслужава да се отбележат огромните по обем 

фондове на Монархическия институт, на Министерския съвет, на 

отделните министерства, както и личните фондове на военни и 

политически дейци от периода. Проучени бяха и архивните документи по 

темата, съхранявани в БИА при НБ „Св. Св. Кирил и Методий“, НА при 

БАН и във Военноисторическата библиотека в София, както и 

публикуваните документални сборници, дневници и спомени, периодика. 

В хода на работата си докторантът издири и използва над 100 изследвания, 

посветени на проблемите на войната, насилието, окупацията и анексията. 

Характерът на поставената тема предпоставяше изясняването на 

няколко предварителни проблема – как се интерпретират въпросите за 

войната, окупацията, анексията и насилието в международното право, 

каква е световната практика и какъв е българският опит в това отношение?  

Тези проблеми докторантът разгледа в първата глава на своята дисертация. 

Още тук проличаха неговите възможности за анализиране, синтезиране и 

обобщаване на големи по обем и сложни като съдържание и интерпретация 

въпроси. Прави впечатление, че проблемите са представени в тяхната 

хронологическа еволюция, с оглед на специфичните национални 

характеристики и на променящия се характер на въоръжения конфликт, 

който, според автора, по времето на Първата световна война все повече се 

приближава до характеристиките на „тоталната война“, в която разликите 

между военната и цивилната сфера се заличават. Обрисуването на тази 

обща картина на международното право, на окупационните практики на 

воюващите велики сили, на формите и мащабите на прилаганото насилие 

спрямо мирното население дава възможност на докторанта да представи и 
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позиционира „българския случай“ не като нещо уникално, а като част, 

елемент от случващото се в годините на Голямата война. Освен това той 

формулира адекватни работни понятия, без които би било невъзможно 

последвалото изложение.  

Конкретните проблеми на българското управление в Поморавието, 

Косово и Вардарска Македония са разгледани в следващите четири глави. 

Първата от тях е посветена на изграждането и развитието на структурите 

на българската власт, т.е. на нейната организация в новоокупираните земи. 

В нея докторантът за първи път в българската историография прави една 

цялостна и детайлна характеристика на всички аспекти на това управление, 

започвайки от теоретичните спорове относно неговия характер, сблъсъка 

между позициите на централната военна и цивилна власт, етапите, през 

които преминава практическото изграждане и състава на новосъздадените 

органи за управление. Направените изводи и заключения са логични, 

адекватни и основополагащи. На базата на автентичен документален 

материал се посочва, че България няма изработен план за 

военновременното управление на новоприсъединените земи, че от самото 

начало на войната има борба за надмощие между вижданията на военното 

командване и Министерския съвет спрямо характера на властта в тях, че 

паралелното съществуване на военно и гражданско управление води да 

неразбирателства и фактическо двувластие. Мартин Вълков е категоричен, 

че установеното българско управление не може да бъде определено като 

окупационно, а като много по-близко до анексията, със специфични 

характеристики в Поморавието и в Македония, предопределени от 

самосъзнанието на местното население.  

Следващата глава има за цел до покаже как на практика 

функционират военните и гражданските власти в новоприсъединените 

земи. В нея докторантът за първи път вкарва в научно обръщение 

документи, които съзнателно са били премълчавани и прави нова 

интерпретация на вече известните. В тази глава, наред с трудностите при 

реконструирането на събитията, свързани с отношенията между армията и 

цивилното население, българската църковна, просветна и културна 

политика, той се изправя и пред един изключително деликатен проблем. 

Този проблем е породен от наложителната необходимост да се направи 

една оценка, от дистанцията на времето, на не дотам лицеприятните 

прояви на българските военни и граждански власти главно в Поморавието. 
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Докторантът е подходил изключително отговорно, като е отхвърлил 

традиционния патриотарски подход, но едновременно с това не е възприел 

и морално-осъдителния, без да спести всички репресивни, ограничителни 

и принудителни мерки, предприети от българските власти. Той е потърсил 

обяснение за случилото се в контекста на изключителността на военното 

време и на дългосрочните цели и задачи пред българските власти, свързани 

с идеята за национално обединение.   

В труда на М. Вълков е отделена и една глава, посветена на 

взаимоотношенията между българските власти в новоокупираните земи 

със съюзниците – Германия, Австро-Унгария и Османската империя. Тази 

тема има своята и политическа, и историографска интерпретация, но  

докторантът не се задоволява с вече известното, а предлага свое, 

новаторско виждане. На базата на детайлното познаване на фактите са 

разкрити и периодите на взаимно разбирателство и на спорове и 

противопоставяне. Що се отнася до експлоатацията на природните 

богатства и железопътните линии в Моравско, ясно е показано, че 

българската страна отстъпва тяхната експлоатация на германците главно 

поради невъзможността да организира тяхната ефективна експлоатация, с 

оглед на нуждите на войната, но не приема това положение да се запази и 

след сключването на мира. Различна от общоутвърдената представа е и 

оценката за снабдяването на германските войски и осъществяваната от тях 

търговия и износ на храни. Що се отнася до отношенията с Австро-

Унгария, докторантът стига до изводи, които за мнозина сигурно звучат 

еретично, но имат своите сериозни основания, а именно, че желаните 

граници в западна посока далеч надхвърлят  рамките, продиктувани от 

стремежа за национално обединение. Разкрити са и проблемите на  

българо-турските отношения, породени от стремежа на империята да 

използва местното мюсюлманско население като средство за натиск  и 

отстъпки от българска страна.  

В последната глава докторантът разглежда трудностите, с които 

българската власт се сблъсква при поддържането на реда в завладените 

земи. Тези трудности са най-големи в Моравско, където местното 

население е въоръжено, където действат дезертьори от сръбската армия, 

бегълци, разбойници. Разбойничеството е силен дестабилизиращ фактор и 

в Македония. Докторантът констатира, че въпреки предприетите 

изключителни мерки, поради слабостта на окупационните войски, пълен 
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ред в завладените земи не е наложен. Много подробно са изложени 

обстоятелствата, мотивите и целите на т.нар. Топличко въстание от 

февруари - март 1917 г., определено като „най-ярката проява на съпротива“ 

срещу българското управление в новоокупираните земи. Събитието е 

представено в цялата му сложност и противоречивост, като не са спестени 

както допуснатите от българското командване грешки, така и бруталните 

действия при неговото потушаване. Показани са и последващите мерки на 

военните власти за предотвратяване на нови прояви на съпротива. 

Представеният автореферат и посочените в него приноси адекватно и 

без излишно самоизтъкване отразяват съдържанието на дисертационния 

труд.  

Всеки научен ръководител е обичайният заподозрян в пристрастност 

и необективност в оценките си за качествата на предложения от 

докторанта му труд. В случая и като обем – 383 стандартни страници, и 

като подход, и като дълбочина на поставяне и разглеждане на проблемите, 

и като качество на направените изводи, обобщения и заключения, считам, 

че трудът на Мартин Вълков не просто отговаря, а надскача критериите и 

изискванията за присъждане на научната и образователна степен „доктор“.  

 

София,   април 2015 г. 

                                               проф. д-р Веселин Янчев 


