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С Т А Н О В И Щ Е 
 
за дисертационния труд на Тодорка Симеонова Вълчева – „Българо-
югославските политически и дипломатически отношения (1929–1934 г.)“ 
за присъждане на научно-образователната степен „Доктор“ 

 
В рецензирания труд се разработва важен въпрос от новата история 

на България – в центъра на вниманието на дисертантката са усилията на 
българските ръководни среди да постигнат сближение с водещата страна 
на Балканите в този период – Югославия с оглед преодоляването на 
жестоката изолация на страната ни като последица от Ньойския мирен 
договор. Вълчева не се е ограничила обаче единствено с развитието на 
процесите на „високите нива“, в дисертацията е обрисувана една широка 
панорама за отношенията и позициите по проблема сред българската и 
югославската общественост. 

По темата на представената дисертация е писано вече от редица 
автори, но това са частични проучвания, свързани с изясняването на други 
въпроси. Ето защо, осъществената в цялост разработка като основен 
проблем на един труд е вече само по-себе си научен принос. Заедно с това, 
обаче, авторката внася редица нови и важни моменти по споменатата 
проблематика. 

Дисертационният труд е написан на базата на значителен изворов 
материал, както от фонда на Министерството на външните работи и на 
някои други институции, така също и от пресата и периодиката. 
Впечатлява и използването на огромно количество литература от 
български, югославски, съветски и западни автори. 

В първа глава е разгледано обстойно вътрешно политическото 
развитие на Югославия и България в изследвания период, показана е много 
добре промяната на обстановката в Югославия след преврата на крал 
Александър от 1929 г. Прави силно впечатление фактът колко стриктно 
пет години по-късно у нас 19-томайците копират линията на крал 
Александър за изграждането на силната авторитарна държава. Подобно е 
положението и в Румъния. 
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Интересен момент е цялостното разглеждане на Пиротските 
споразумения от 1929–1930 г., които досега са били отбелязвани от редица 
автори само спорадично. Тук са очертани добре различията в подходите на 
двете делегации, стремежът на югославяните да налагат диктат при 
изработване на решенията. 

Показано е много добре, че сред българската интелигенция е имало 
немалко подържници на идеята за т.нар. Интегрална Югославия, взето е 
отношение и по дискусията по този въпрос, възникнала сред 
обществеността. Досега в литературата се е акцентирало главно върху 
позициите на противниците на тази теза. 

Интересно е становището на авторката, че от началото на 30-те 
години въпросът за българо-югославското сближение започва да се 
разглежда в България по-спокойно, без наличието на ексцесите и 
ожесточенията, така характерни за предишните периоди. 

В дисертацията изпъкват някои нови моменти и във връзка с 
усилията на югославските властници за тотална сърбизация на българското 
население в Македония. Може би трябваше в случая да се спомене 
изрично, че тези усилия се оказват напълно безрезултатни и това 
проличава много добре след април 1941 г. 

Балканските конференции 1930–1934 г. са оценени като фактор за 
постигнатото разведряване на обстановката на полуострова, без обаче те да 
довеждат до съществени практически резултати. 

Нови щрихи са очертани и при разглеждането на петиционното 
движение през 1929–1934 г., дадена е оценка за неговото значение. 

Показано е много ясно, че започналото сближение между България и 
Югославия от 1932 г. нататък се посреща с одобрение сред обществеността 
и в двете страни, въпреки че е имало и противници на този процес.  

Добре са обрисувани и реакциите сред българската общественост 
след подписването на Балканския пакт 1934 г. 

Вълчева откроява значимият факт, че от 1933 г. нататък линията за 
българо-югославското сближение става официална политика на режимите 
и в София и в Белград. 
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Важна е констатацията на авторката, че с убийството на крал 
Александър и с падането на 19-томайския режим в България завършва 
един етап от развитието на българо-югославските отношения. 

Това са само част от приносните моменти в дисертацията, които 
считам за нужно да отбележа при ограничените рамки на едно 
„Становище“. 

 
* * * 
Към рецензирания труд имам и някои критични бележки. Така 

например, смятам, че авторката е трябвало да поработи още върху текста 
на изложението, на някои места то е доста сурово. Някъде Вълчева е 
проявила направо небрежност – например на стр. 255–257 са налице 
досадни повторения на едни и същи неща около гостуването на министър 
Йевтич в България и по-сетнешното му посещение в Турция. 

В отделни случаи, при използването на по-стари съчинения, писани 
от позициите на казионната съветска или българска историография, 
авторката не е успяла да се отърси от терминологията и отчасти от 
подходите на съответните автори. Това особено проличава при ползването 
на прастарата „История Югославии". 

В приложената грамадна библиография се срешат немалък брой 
съчинения, които нямат нищо общо с разработваната тема. 

 
* * * 
Посочените слабости са странични и второстепенни, те не намаляват 

положителното ми отношение към труда. Ето защо, аз препоръчвам на 
уважаемото Жури да присъди на Тодорка Симеонова Вълчева научно-
образователната степен „доктор по история“. 

 
7 ян. 2015 г.     Написал: 

 
(проф. д.и.н. Владимир Мигев) 


