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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Видинският край има важно значение във военната история на Третото 

българско царство. Ключова е ролята на Видин в Сръбско-българската война. 

Не по-малко значима е отбраната на града в междусъюзническия конфликт от 

1913 г. Краят е основен плацдарм на българската армия при нейните 

офанзиви в западна посока. Ето защо докторантката правилно се е насочила 

към изследване на темата. За военноисторическата наука е важно да се 

проучи този сегмент от миналото.  

По същество дисертацията е класическа регионална история. В тази 

констатация няма и най-малко намек за някакъв упрек, защото изследването 

на отделни райони, особено тези със специфични особености, имат своето 

важно значение за националната памет. Още повече докторантката 

професионално се реализира в музейна институция, която по закон е 

натоварена с проучването на територията, върху която е разположена. В 

допълнение музеите остават почти единствените звена, където в провинцията 

се разработва теми, свързани с местната история. 

Дисертацията е структурирана в четири тематични кръга, обособени в 

съответните глави. Те обхващат военностратегическото значение на 

Видинския регион; участието на бойните формирования от този край в петте 

войни, водени в периода на Третото българско царство; живота на 

населението по време на въоръжените конфликти, когато е подложено на 

вражеска агресия и полага усилия за оцеляването си; и на последно място е 

анализирано съхранението на паметта, като аспекти от нематериалното и 

материалното културно наследство, заедно със сдруженията, които се 



ангажират с тази задача. Общо с въведението и заключението изследването 

има обем от 330 страници, което показва една класическа структура на 

дисертационен труд. 

2. Оценка на научните резултати и приноси на дисертационния труд 

За написване на изследването са привлечени значителни по количество 

извори и историография. Използвани са документи от фондовете на 5 

архивохранилища, като съвсем логично доминират тези от Държавния 

военноисторически архив – Велико Търново. Сред тях са включени и 

материали от музейната колекция във Видин, което има позитивно значение, 

защото рядко изследователите прибягват до тези хранилища на паметта. Над 

100 са и заглавията на исторически трудове, които са послужили за основа за 

написването на текста. На общо 213 източника се базира разработената 

дисертация, което показва стремеж да се използва максимално наличното и 

постигнатото до момента от науката.  

В резултат от направената реконструкция на събитията ясно се извежда 

значението на Видинския регион във военната история на страната. 

Територия, която е в обсега на две съседни, в повечето случаи враждебно 

настроени държави, устоява и остава неразделна част от България. Именно с 

героизма и бойния опит, анализиран в труда, са показани поуките, които 

могат да се използват в практико-приложен план от следващите поколения. 

Те са повод за позитивни чувства, но и за размисъл за цената, която се плаща 

от неразумни политически ходове. 

Силна страна на дисертацията е проучването на състоянието на 

военноисторическата памет във Видинския регион. Проличава опитът на 

докторантката като музеен специалист в опазването на културно-



историческото наследство. Описанието на състоянието на недвижимите 

военни паметници и фиксирането на проблемите има своя приносен момент 

при вземането на необходимите мерки за тяхното поддържане и 

възстановяване. Тези монументални обекти са място на преклонение, но и 

онази връзка на идните поколения с героичното минало и своите предци. 

В дисертацията се съчетават методите на гражданската и военната 

история, на историческата география и на хронологията. Направеният от 

докторантката анализ и изводите са нейно лично творчество и принос в 

историографията. Използваната структура за изследвания период и 

проучените аспекти имат своето място при оформянето на националната 

история. 

Представеният към дисертационният труд автореферат в обем от 26 

страници отговаря напълно на изискванията. 

3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

По време на изготвяне на становището не съм установил наличието на 

плагиатство, както и не съм получил писмен сигнал за плагиатство в 

оценяваната дисертация. 

4. Критични бележки 

По отношение на дисертацията нямам съществени забележки. Допуснато е 

смесване на календарните стилове преди 1916 г., което води до объркване 

при датирането на някои събития. Наименованията на бойните формирования 

са дадени в два варианта – с цифрово и буквено изражение, като е по-добре 

да се предпочете единият, за да се получи унификация. Правя тези 



констатации да се имат предвид при продължаване на работа по подобни 

теми.  

5. Заключение. 

В представения дисертационен труд на тема „Видинският регион във 

военната история на България (1878-1945)”, разработен от Христина Иванова 

Кирилова, са постигнати поставените научноизследователските цели и 

задачи. Той съответства напълно на изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав и на Правилника за неговото приложение за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор”. 

6. Оценка на дисертационния труд. 

На основание на гореизложеното давам положителна оценка и предлагам 

на уважаемите членове на научното жури да подкрепят решение за 

присъждане на образователната и научна степен „доктор” на Христина 

Иванова Кирилова в област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, 

професионално направление 2.2. История и археология, по докторантска 

програма „Военна и военнополитическа история”.  

 

Дата: 16. 01. 2023 г.     доц. д-р Ангел Джонев 
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1. Relevance and Significance of the Conducted Research  

The Vidin region is of vital importance in the military history of the Third 

Bulgarian Tsardom. In fact, Vidin plays a key role during the Serbo-Bulgarian war. 

The defense of the city during the Second Balkan War (1913) is of no less 

significance, as the Vidin region was the main foothold of the Bulgarian army 

during its offensives in the West. This is why the doctoral student has rightly 

focused on researching the topic - it is vital for the military history of Bulgaria to 

investigate this segment of its past. 

The dissertation itself is essentially a classical exploration of regional history. 

There is not the least hint of reproach in this finding, as the study of individual 

regions, especially those in possession of specific characteristics, is of unique 

significance for the national memory. Moreover, the doctoral student is 

professionally realized in a local museum, which is, by law, charged with the study 

of the territory on which it is located. Additionally, local museums remain some of 

the only institutions in the Bulgarian provinces, where themes of regional history 

are explored.  

The dissertation is structured to examine four thematic areas, which are in turn 

separated in the respective chapters. They cover the strategic military importance 

of the Vidin region; the involvement of the military forces from this region in the 

five wars fought during the period of the Third Bulgarian Kingdom; the daily life 

of the Vidin people during the armed conflicts, when they were subjected to enemy 

aggression and strove for survival; and lastly, the preservation of memory, which is 

analyzed as an aspect of both the intangible and the tangible Bulgarian cultural 

heritage. The research chapters of the dissertation – together with the Introduction 



and Conclusion – have a volume of 330 pages, which represents a classical 

doctoral thesis structure.  

2. Evaluation of the Scientific Results and Contribution to the Field of 

Study 

A significant number of sources and historiography were gathered and examined in 

the composition of this study. Documents from 5 archival repositories were used, 

and as would be expected, those from the State Military Historical Archive - 

Veliko Tarnovo predominate. Among the researched sources are also materials 

from the regional museum collection in Vidin, which has a positive connotation, as 

researchers rarely resort to studying such repositories of memory. There are also 

over 100 historical works that served as a basis for writing the text. The developed 

dissertation is based on a total of 213 sources, which demonstrates a considerable 

effort to make maximum use of what is available and what has been achieved by 

science thus far.  

Resulting from the reconstruction of past events in this work, is the clear 

demonstration of the importance of the Vidin region in the military history of the 

country. This region – a territory that borders on two neighboring and in most 

cases hostile countries – resists and remains an integral part of Bulgaria. It is with 

the heroism and combat experience analyzed in this dissertation that many 

important lessons for the next generations have been highlighted. This creates an 

opportunity for positive feelings, but also for reflection on the price that is paid for 

unwise political moves. 

One of the strengths of this dissertation is the detailed study of the current state of 

remembrance of local military history in the Vidin region. In fact, it is evident that 

the doctoral student has applied her experience as a museum specialist in her 



efforts for the preservation of the cultural and historical heritage of the region. The 

text’s description of the current state of military monuments and the struggles in 

solving existing problems, contributes to taking the necessary steps for memorial 

maintenance and restoration. These monumental objects are a place of worship, but 

also a vital connection for future generations to their heroic past and their 

ancestors. 

The dissertation combines the methods of civil and military history, historical 

geography and chronology. The analysis and conclusions made by the doctoral 

student represent her personal creativity and her contribution to historiography. 

The structure used for the period under study as well as the aspects studied have 

their role in shaping the national history.  

The 26-page reference chapter, submitted to as part of the dissertation, fully meets 

the requirements.  

3. Stance on the Presence or Absence of Plagiarism 

During the preparation of this report, I did not detect the presence of plagiarism, 

nor did I receive any written signals of plagiarism in the evaluated dissertation. 

4. Critical Notes 

I do not have significant remarks regarding the dissertation. The admixing of 

calendar styles prior to 1916 has led to some confusion in the dating of certain 

events. Additionally, the names of the military formations were given in two 

versions – numerically and alphabetically – it is preferential to choose one style in 

order to obtain unification and continuity. I note these points, as it would be 

beneficial to keep them in mind when conducting research on similar topics in the 

future.  



5. Conclusion  

In the dissertation on the topic “The Vidin Region in the Military History of 

Bulgaria (1878-1945)”, written by Hristina Ivanova Kirilova, the scientific 

research goals and objectives have been achieved. It fully complies with the 

requirements of the “Law for the Development of Academic Staff in the Republic 

of Bulgaria” and the Regulations for its application for the acquisition of the 

degree of Doctor of Philosophy. 

6. Overall Evaluation of the Research Work 

On the basis of the aforementioned points, I give a positive evaluation and 

propose to the respected members of the scientific jury to support a decision to 

award the degree of Doctor of Philosophy to Hristina Ivanova Kirilova in the 

higher education field of 2. Humanities; professional direction 2.2 History and 

Archaeology; in the doctoral program “Military and Politico-Military History”.  

 

Date: 16.01.2023      Assoc. Prof. Angel Dzhonev, PhD 

 


