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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем  

 

Избраната тема досега не е била изследвана в цялост в българската и 

чуждестранната историография, което прави нейното проучване не само 

оправдано, но и значимо. Тя е добре формулирана и мотивирана в контекста 

на регионалните изследвания, както и на цялостното социално и 

политическо развитие на България. Съдържанието на дисертационния труд 

отговаря напълно на посочената в заглавието тема.  

 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 

Структурата на дисертационния труд, включваща увод, четири глави, 

заключение, списък на използваните извори и литература, списък на 

съкращенията, позволява успешното разработване на темата. Обемът от 330 

страници е адекватен на избраната тема, на използваните архивни извори, 

публикации в пресата, спомени и научни изследвания.  

Обосновката на темата на дисертационния труд Христина Иванова 

Кирилова уместно подкрепя със  становището на героя от Сръбско-

българската война 1885 г. капитан Атанас Узунов за значението на 

Видинския регион за запазването на суверенитета и целостта на България. 

То се основава на особеното географско положение на Северозападна 

България на сръбската и румънска оперативна линия. Това споделено 

виждане доказва важността на предлагания дисертационен труд, както и 

умелото използване на историографските постижения. Дисертантката 

Христина Иванова Кирилова формулира точно предмета на дисертационния 

труд: „връзките и взаимоотношенията между гражданската общественост, 

местната власт, държавните, общинските и неправителствените 

организации във Видинския регион с военните структури и армейския 

състав в мирно и във военно време“ (с. 18). Хронологическите граници – 
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1878-1945 г., са ясно очертани и добре мотивирани в рамките на две от най-

значимите събития в новата българска история: Освобождението на 

България и края на Втората световна война. Работната хипотеза на 

дисертантката: „На базата на дългогодишното активно участие на военни и 

цивилни от Видинския регион в различни събития и ситуации, възникнали 

в хода на историята, може да се предположи, че това обстоятелство води до 

повишаване на значението и приноса на видинското военно и цивилно 

население за военната история на България“ (с. 19), е доказана в хода на 

изложението. Удачно е използването на хронологично-проблемния подход 

към темата на дисертационния труд, с помощта на който авторката 

осъществява изследването и представя интерпретациите и изводите си по 

анализираната тема. 

Първа глава е посветена на географското положение, 

етнодемографската характеристика и оперативно-тактическите 

направления във Видинския регион. В нея авторката проследява 

формирането и организационното развитие на войсковите части в региона  

от периода на Временното руско управление до Втората световна война. 

Обект на изследването са Трета пехотна Бдинска дружина, Трети пехотен 

Бдински полк, Видинският крепостен батальон, Петнадесети пехотен 

Ломски полк, Четиридесет и седми пехотен полк, Петдесет и първи 

Вардарски пехотен полк (по време на Първата световна война – Петдесет и 

първи пехотен резервен полк). Във втора и трета глава дисертантката 

разглежда участието на войсковите формирования във Видинския регион и 

извън неговата територия последователно в Сръбско-българската война, 

Първата и Втората балканска война, Първата и Втората световна война, 

както и по време на Септемврийското въстание през 1923 г.  Наред с 

военностратегическите дейности и бойните действия се проследява животът 

на цивилното население по време на тези военни конфликти. Представени 

са и понесените човешки загуби от страна на тези единици в отделните 
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войни. В контекста на историята на войсковите части и на участието на 

доброволци в отбраната на Видин през Сръбско-българската война е 

отдадено дължимото внимание и на личности като кап. Марин Маринов, 

кап. Атанас Узунов, генерал-майор Кръстьо Маринов. В Четвърта глава 

военната история се вписва в социалното развитие на Видинския регион в 

миналото и днес през анализа на паметта за героите и запазването на 

военните традиции. 

Дисертационният труд отговаря на изискванията за цялостно и 

систематично изследване на темата със собствени научни и нучно-

приложни приноси. Той съдържа всички необходими елементи. 

3. Характеристика на научните и научно-приложните приноси в 

дисертационния труд 

Положителен момент в дисертационния труд е това, че в него са 

систематизирани, обобщени и анализирани нови факти за развитието на 

Видинския регион във военноисторически аспект, направени са точни 

изводи за отношенията между местните административни власти, военното 

и цивилното население. 

Условното тематично разграничение на изследването (контекстуално, 

военновременно, мирновременно и „паметно“) свидетелства за умението на 

дисертантката да открои всички аспекти на темата на дисертационния труд, 

макар да е невъзможно в рамките на настоящето изследване да изчерпи 

тяхното съдържание.  

Привлечените демографски, краеведски, статистически,  

културноисторически данни допълват военната история на Видинския 

регион, което също е принос на дисертантката. В края на всяка глава 

коректно са формулирани изводите и приносните моменти на дисертацията. 
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Дисертантката основателно констатира, че в досегашните изследвания 

животът в казармата и по бойните полета се разглежда изолирано от този на 

населението и обществените структури по места. По модела на 

изследванията на д-р Ангел Динев и доц. д-р Петър Ненков, посветени 

съответно на приноса на населението от Старозагорския и Карловския 

регион за развитието на Българската армия и съхраняването на военните 

традиции и добродетели през 1878-1945 г., тя се опитва да преодолее този 

недостатък. 

Особено интересна и полезна за образователни и културни цели би 

била Четвърта глава, озаглавена „Съхраняването на военноисторическата 

памет във Видинския регион“. Изложението е по-обхватно от така 

формулираната тема, защото освен бойните маршове на полковете от 

Видинския регион, спасените бойни знамена и местата на признателност 

дисертантката включва в изследването си историята на пансион за 

войнишки сираци в град Видин и осем дружества и патриотични 

организации във Видинския регион. 

Приносен момент на дисертационния труд е изследването на 

мирновременното развитие на полковете, включващо паради, празници, 

молебени и панихиди. Авторката представя тяхната история като 

неразделна част от социалното развитие на региона като цяло. Така тя 

преодолява наличния дефицит Видин и регионът да се разглеждат само като 

райони за съсредоточаване и изходни пунктове за настъпление на частите 

от Българската армия. 

Дисертацията е разработена въз основа на непубликувани документи 

и извори от Държавния военноисторически архив – град Велико Търново, 

Държавния архив – град Видин, Регионалния исторически музей – град 

Видин, както и на материали от Военноисторическата библиотека на 

Военната академия „Георги Стойков Раковски“ – град София и 
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Регионалната библиотека „Михалаки Георгиев“ – град Видин. Наличните 

публикувани документи, спомени, публикации в пресата и изследвания по 

темата са използвани добросъвестно и критично. 

4. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд 

Дисертантката е посочила пет приноса на изследването си (с. 312), които 

се отнасят до конкретиката на работата ѝ. Те отразяват коректно и по 

същество постигнатите резултати.    

В дисертационния си труд Христина Иванова Кирилова свързва умело 

темите за войната и мира в цялостно изложение на историческото развитие 

на един от най-важните в стратегическо отношение региони на България, 

Видинския, в продължение на дълъг период от време. В същото време 

изследването ѝ представя темата детайлно и изчерпателно, доколкото е 

възможно.  

В по-широк план дисертационният труд обогатява съществуващите 

знания и създава нови, като въвежда в научно обращение непубликувани 

извори, спомени и сведения за паметници, дружества, благотворителни и 

патриотични организации, за пансион за войнишки сираци, както и 

практики за запазване на историческата памет на населението, военно и 

цивилно, във Видинския регион. Резултатите от изследването могат да имат 

практическо приложение в образованието, за развитие на културния 

туризъм и на трансграничното културно сътрудничество между България, 

Сърбия и Румъния.  

5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството  

Дисертантката е представила четири публикации: три статии на 

български език, които са публикувани в тематични сборници от 

конференции и в онлайн издание, и една на английски език в International 

Journal of Science and Research. Тя е самостоятелен автор, т.е. не е налице  
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съавторство. С това Христина Иванова Кирилова изпълнява изискванията 

на ЗРАСРБ и Правилника за прилагане на ЗРАСРБ.  

6. Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

В Декларация за автентичност на разработения и представен за защита 

дисертационен труд (на с. 314 на дисертационния труд) Христина Иванова 

Кирилова заявява, че изследването ѝ е направено самостоятелно и има 

оригинален характер. Не установявам противоречие с това нейно твърдение, 

нито наличие на плагиатство. 

7. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта 

В изследването са използвани 213 източника (архивни документи, 

публикувани документи, справочни издания, дневници и спомени, статии 

във вестници и списания, изследвания). Те са от Държавния 

военноисторически архив – град Велико Търново, Държавния архив – град 

Видин, Регионалния исторически музей – град Видин, Военноисторическата 

библиотека на Военната академия „Георги Стойков Раковски“ – град София, 

Регионалната библиотека „Михалаки Георгиев“ – град Видин. Принос на 

дисертантката е включването в научно обращение на непубликувани 

спомени от фонда на Регионалния исторически музей – град Видин. 

Източниците са цитирани пълно и оформени според изискванията в 

библиографията на дисертационния труд.  

8. Познания на дисертанта по състоянието на проблема   

Дисертантката познава състоянието на изследванията по темата и е 

успяла да се ориентира в наличната литература. Тя пише увлекателно и 

достъпно и за непрофесионалисти, което не намалява научното ниво на 

изложението ѝ.     

9. Оценка за автореферата 
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Авторефератът в обем от 26 страници отговаря на изискванията. В 

него правилно са отразени основните положения, изводите и научните 

приноси на дисертационния труд. Посочени са публикациите по темата. 

10. Критични бележки и препоръки  

Дисертантката донякъде се е отклонила от обичайния си стил в 

заключението, където има твърде дълги изречения. Би било добре тази част 

на дисертационния труд да бъде редактирана, преди да се публикува.  

Също така би било добре да се включат карти на региона и снимков 

материал поне от използваните в изследването албуми. 

Бих препоръчала при публикуването на дисертационния труд в 

съдържанието да не се описва подробно библиографията. В самата 

библиография (с. 319-320) не е необходимо да се изписват отделните броеве 

на вестниците.  

11. Заключение 

Дисертационният труд „ВИДИНСКИЯТ РЕГИОН ВЪВ ВОЕННАТА 

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ (1878 – 1945)“ като самостоятелно изследване 

на темата с научни и научно-приложни приноси отговаря на изискванията 

за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от автора му 

Христина Иванова Кирилова.  

12. Оценка  

Изложеното по-горе ми дава основание да дам положителна 

оценка на дисертационния труд.                                                                

 

Дата: 14.01.2023 г.                                                Рецензент:                                    

…............................. 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

REVIEW 

of Prof. Dr. Roumiana Ilieva Preshlenova, 

Institute of Balkan Studies with Centre for Tracology „Prof. Al. Fol“, 

Bulgarian Academy of Sciences, 

of the dissertation of 

HRISTINA IVANOVA KIRILOVA 

entitled 

„THE VIDIN REGION IN THE MILITARY HISTORY OF BULGARIA (1878 

- 1945)“, 

submitted for the acquisition of the educational and scientific degree "doctor" 

in the field of higher education 2. Humanities,  

professional direction 2.2. History and Archaeology, 

doctoral program "Military and Military-Political History" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

1. Relevance and significance of the developed scientific problem 

The chosen topic has not been studied in its entirety in Bulgarian and 

foreign historiography, which makes its research not only justified, but also 

significant. It is well formulated and motivated in the context of regional studies, 

as well as of the general social and political development of Bulgaria in the 

considered period. The content of the dissertation fully corresponds to the topic 

indicated in the title. It systematizes, summarizes, and analyzes new facts about 

the development of the Vidin region in a military-historical aspect.  

2. General characteristics and structure of the dissertation work 

Тhe dissertation work systematizes, summarizes, and analyzes new facts 

about the development of the Vidin region in a military-historical aspect. Аccurate 

conclusions are made about the relations between the local administrative 

authorities, the military and the civilian population. The structure of the 

dissertation work includes an introduction, four chapters, a conclusion, a list of 

used sources and literature, a list of abbreviations. It allows the successful 

exploration of the theme. The volume of 330 pages is adequate to the chosen topic, 

to the used archival sources, publications in the press, memories, and scientific 

studies. 

The justification of the topic of the dissertation Hristina Ivanova Kirilova 

aptly supports by the opinion of the hero of the Serbo-Bulgarian War of 1885, 

Captain Atanas Uzunov, about the importance of the Vidin region for the 

preservation of the sovereignty and integrity of Bulgaria. It is based on the special 

geographical position of North-West Bulgaria on the Serbian and Romanian 

operational line. This shared vision proves the importance of the proposed 

dissertation work, as well as the skilful use of historiographic achievements. The 

author Hristina Ivanova Kirilova precisely formulated the subject of the 

dissertation: "the connections and relationships between the civil society, the local 
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government, the state, municipal and non-governmental organizations in the 

Vidin region with the military structures and the army in peacetime and in 

wartime" (p. 18).  

The period of the research - 1878-1945, is clearly defined and well-

motivated within the framework of two of the most significant events in the 

modern Bulgarian history: the Liberation of Bulgaria and the end of the Second 

World War. The working hypothesis of the doctoral student: "Based on the long-

term active participation of military and civilians from the Vidin region in various 

events and situations that have arisen in the course of history, it can be assumed 

that this circumstance leads to an increase in the importance and contribution of 

the Vidin military and civilian population for the military history of Bulgaria" (p. 

19) is proven in the course of the exploration. The use the chronological-

problematic approach to the topic of the dissertation is appropriate. It helps the 

author carry out the research and present her interpretations and conclusions. 

The first chapter is devoted to the geographical location, ethno-

demographic characteristics, and operational-tactical directions in the Vidin 

region. In it, the author traces the formation and organizational development of 

military units in the region from the period of the Provisional Russian 

Government to Second World War. The objects of the study are the Third Bdin 

Infantry Regiment, the Third Bdin Infantry Regiment, the Vidin Fortress 

Battalion, the Fifteenth Infantry Lom Regiment, the Forty-seventh Infantry 

Regiment, the Fifty-first Vardar Infantry Regiment (during the First World War – 

the Fifty-first Infantry Reserve Regiment). In the second and third chapters, the 

dissertation reveals the participation of the military formations in the Vidin region 

and outside its territory in the Serbo-Bulgarian War, the First and Second Balkan 

Wars, the First and Second World Wars, as well as during the September Uprising 

in 1923. Along with military-strategic actions and combats, the lives of the 

civilian population are tracked during these military conflicts. The human losses 
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suffered by the mentioned units in the individual wars are also presented. In the 

context of the history of the military units and the participation of a part of the 

civilian population in the defence of Vidin, due attention is also given to 

personalities such as Captain Marin Marinov, Captain Atanas Uzunov, Major 

General Krastyo Marinov. In the Fourth Chapter, the military history is embedded 

into the social development of the Vidin region in the past and today through the 

analysis of the memory of the heroes and the preservation of military traditions. 

The dissertation meets the requirements for a complete and systematic 

study of the topic with its own scientific contributions and contains all the 

necessary elements. 

3. Characteristics of the scientific and scientific-applied contributions 

in the dissertation 

The conditional thematic distinction of the research (contextual, wartime, 

peacetime, and "memorable") testifies to the ability of the dissertation student to 

point out all aspects of the topic of the dissertation work, although it is impossible 

to exhaust their content within the framework of the present study. 

The demographic, statistical, and cultural-historical data collected 

complement the military history of the Vidin region, which is the contribution of 

the doctoral student. At the end of each chapter, the conclusions and contributions 

of the author are correctly formulated. 

The dissertation student rightly states that in most of the previous studies 

the life in the barracks and on the battlefields is considered isolated from that of 

the population and social structures in places. She tries to overcome this 

shortcoming by following the pattern of the researches of Dr. Angel Dinev and 

Assoc. Prof. Dr. Petar Nenkov, dedicated respectively to the contribution of the 

population in the Stara Zagora and Karlovo regions to the development of the 
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Bulgarian Army and the preservation of military traditions and virtues in 1878-

1945. 

In particular, the Fourth Chapter, entitled "The Preservation of Military 

Historical Memory in the Vidin Region", would be interesting and useful for 

educational and cultural purposes. The exploration is more comprehensive than 

the topic formulated in this way, because in addition to the battle marches of the 

regiments from the Vidin region, the saved military flags, and the places of 

commemoration, the dissertation includes the history of a boarding house for 

soldier orphans in the city of Vidin as well as societies and patriotic organizations 

in the Vidin region. 

A contribution of the dissertation work is the study of the peacetime 

development of the regiments, including parades, holidays, prayers, and memorial 

services. The author presents their history as an integral part of the social 

development of the region as a whole. Thus, the dissertation overcomes the 

existing deficit in historiography on Vidin and the region which are being 

considered only as areas for concentration and starting points for the advance of 

the units of the Bulgarian Army. 

The dissertation is developed on the basis of unpublished documents and 

sources from the State Military Historical Archive -  Veliko Tarnovo, the State 

Archives - Vidin, the Regional Historical Museum - Vidin, as well as publications 

from the Military History Library of the Military Academy "Georgi Stoykov 

Rakovski" - Sofia, the Regional Library "Mihalaki Georgiev" - Vidin. Available 

published documents, memoirs, articles from the press, and research on the 

subject have been correctly and critically used. 

4. Evaluation of the scientific results and contributions of the 

dissertation work 



14 
 

The dissertation student has indicated five contributions of her research (p. 

312), which relate to the specifics of her work. They reflect the achieved results 

correctly and essentially. 

In her dissertation work, Hristina Ivanova Kirilova skilfully connects the 

themes of war and peace in a comprehensive exposition of the historical 

development of Vidin, one of the strategically most important regions of Bulgaria, 

over a long period. At the same time, her research presents the topic as detailed 

and comprehensive as possible. 

In a broader aspect, the dissertation work enriches the existing knowledge 

and creates new ones, introducing into scientific circulation unpublished sources, 

memoirs, and information about monuments, societies, charitable and patriotic 

organizations, about a boarding house for military orphans, as well as practices 

for preserving the historical memory of the population, military and civilian, in 

the Vidin region. The results of the research can have practical application in 

education, for the development of cultural tourism and cross-border cultural 

cooperation between Bulgaria, Serbia and Romania. 

5. Evaluation of the publications on the dissertation and authorship 

The dissertation student has presented four publications: three articles in 

Bulgarian, which have been published in thematic collected volumes (proceedings 

of conferences) and in an online edition, as well as one in English in the 

International Journal of Science and Research. She is an individual author, i.e. no 

co-authorship is available. With this, Hristina Ivanova Kirilova fulfils the 

requirements of ZRASRB and the Regulations for the implementation of 

ZRASRB. 

6. Opinion on the presence or absence of plagiarism 

In the Declaration of authenticity of the dissertation work developed and 

submitted for defence (on p. 314 of the dissertation work), Hristina Ivanova 
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Kirilova states that her research was done independently and has an original 

character. I find no contradiction with her statement, nor the presence of 

plagiarism. 

7. Literary awareness and competence of the doctoral student 

In the research, 213 sources are used (archival documents, published 

documents, reference publications, diaries and memories, articles in newspapers 

and magazines, studies). They are from the State Military Historical Archive - 

Veliko Tarnovo, the State Archive - Vidin, the Regional History Museum - Vidin, 

the Military History Library of the Military Academy "Georgi Stoykov Rakovski" 

- Sofia, the Regional Library "Mihalaki Georgiev" - Vidin. The contribution of 

the doctoral student is the inclusion in scientific circulation of unpublished 

memories from the fund of the Regional Historical Museum - Vidin. The sources 

are cited in accordance with the requirements and included in the bibliography of 

the dissertation work. 

8. The dissertation student's knowledge of the state of the problem and 

ability to creatively evaluate literary material 

The dissertation student has knowledge about the state of research on the 

topic and has managed to navigate the available sources and literature. She writes 

in a fluent and accessible style even for non-professionals, which does not reduce 

the scientific level of her presentation. 

9. Evaluation of the autoref 

The 26-page abstract meets the requirements. It correctly reflects the main 

points, conclusions, and scientific contributions of the dissertation work. The 

publications on the topic are indicated in it. 
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10. Critical notes and recommendations 

The dissertation student has deviated to a certain degree from her usual 

style in the conclusion, where there are excessively long sentences. It would be 

good if this part of the thesis be edited before publishing. 

I recommend also to include maps of the region and photographic material 

at least from the albums used in the study.  

The bibliography should not be detailed in the table of contents at the 

beginning when publishing the dissertation work. In the bibliography itself (p. 

319-320) it is not necessary to list the individual issues of the newspapers.  

11. Conclusion 

The dissertation "THE VIDIN REGION IN THE MILITARY HISTORY 

OF BULGARIA (1878 - 1945)" as an independent research of the topic with 

scientific and scientific-applied contributions meets the requirements for the 

acquisition of the educational and scientific degree "doctor" by its author Hristina 

Ivanova Kirilova. 

12. Assessment 

The above mentioned gives me reasons to give a positive assessment of 

the dissertation work. 

 

Date: 14.01.2023                                           Reviewer  

............................. 


