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Георги Н. Георгиев 

Резюмета на публикации 

 

А. Монографии  

Monographs. 

1. Българо-албански политически отношения (1908–1915). Македонски научен 

институт. С., 2019, 468 с. [Bulgarian-Albanian political relations (1908–1915). 

Macedonian Scientific Institute. Sofia, 2019, 468 p.] ISBN 978-619-7377-06-4. 

Хронологичната рамка, в която се разглеждат българо-албанските политически 

отношения, се простира от т.нар. Младотурска революция в Османската империя до 

включването на Царство България в Първата световна война. Избраният период е 

ключов за новата история на двата народа, преплетена тясно в геополитическите 

проекции на Македонския въпрос и на Албанския въпрос. Открояват се и се 

проследяват същностните линии на българо-албанските отношения. Те съдържат както 

заряд на конфликтност въз основа на несъвместими национални програми и различни 

етнокултурни стереотипи, така и стремеж към намиране на разбирателство и 

установяване на стратегическо сътрудничество. Процесите са анализирани в общия 

комплекс на международните отношения и на регионалния ред, възникнал през 1912-

1913 г. в резултат от Балканските войни и договорите в Лондон, Букурещ и Цариград. 

The chronological framework for the political relations between Bulgaria and Albania 

comprises the so-called Young Turk Revolution in the Ottoman Empire until the Tsardom of 

Bulgaria entered the First World War. The selected period is of key importance for the new 

history of both nations, closely interwoven in the geopolitical projections of the Macedonian 

and Albanian questions. The substantive lines of Bulgarian-Albanian relations are brought to 

the fore and examined. They contain both a charge of conflict on the basis of incompatible 

national programs and different ethno-cultural stereotypes, and a desire to achieve 

understanding and establish a strategic cooperation. The processes are analyzed within the 

general structure of international relations and the regional order, arising in 1912-1913 as a 

result of the Balkan Wars and the treaties in London, Bucharest and Tsarigrad (Istanbul). 

 

2. Македоно-одринското движение в Кюстендилски окръг (1895–1903). 

Македонски научен институт – София, 2008, 288 с. [Macedonian-Adrianople 

movement in the region of Kyustendil (1895-1903). Macedonian Scientific 

Institute. Sofia, 2008, 288 p.] ISBN 978-954-8187-75-6. 

 

 В монографията се разглеждат структурното многообразие, проявите и 

спецификата на македоно-одринското движение в някогашния Кюстендилски окръг 

през началния, основополагащ етап от организираните усилия за пълно национално 

освобождение и обединение на българския народ след Берлинския конгрес (1878 г.) 

Разкриват се сложните взаимовръзки между различните македоно-одрински 

организации, държавната администрация и политическите партии. Осветлено е 

ключовото стратегическо значение на региона за освободителните борби на българите в 

Македония и Одринска Тракия. 
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 The monograph examines the structural diversity, manifestations and specificities of 

the Macedonian-Adrianople movement in the Kyustendil region of old through the initial, 

founding stage of organized efforts for total national liberation and unification of the 

Bulgarian people after the Congress of Berlin (1878). It reveals the complex relations between 

various Macedonian-Adrianople organizations, the state administration and political parties. 

The monograph also sheds light on the key strategic importance of the region for the 

liberation fights of Bulgarians in Macedonia and Adrianople Thrace. 

 

Б. Колективни трудове  

Collective Works. 

1. Националноосвободително движение. – В: Разлог. История, традиции, памет. 

Община Разлог. РИК „Ирин Пирин“, Благоевград, 2009, 179–201. Параграф 

(студия). [National liberation movement. – In: Razlog. History, traditions, memory. 

Razlog Municipality. Publishing “Irin-Pirin”, Blagoevgrad, p. 179–201. Paragraph.] 

ISBN: 978-954-8505-15-4.  

 В параграфа се разглеждат националносвободителните борби в Разложкия край 

от Берлинския конгрес 1878 до Балканската война 1912 г. Проследяват се етапите, 

формите, организациите, събитията и личностите на освободителното движение. 

Жалони на изложението са Кресненско-Разложкото въстание 1878 г., 

Горноджумайското въстание 1902 г., Илинденско-Преображенското въстание 1903 г., 

четничеството, миграциите (бежанските вълни) към свободна България и др. Особено 

внимание се отделя на структурното изграждане, проявите и процесите във Вътрешната 

македоно-одринска революционна организация. 

 The paragraph examines the national liberation fights in the region of Razlog from the 

Congress of Berlin in 1878 until the Balkan War of 1912. It traces the stages, forms, 

organizations, events and personalities of the liberation movement. The landmarks of the 

presentation are the Kresna–Razlog uprising in 1878, the Gorna Dzhumaya Uprising in 1902, 

the Ilinden–Preobrazhenie Uprising in 1903, the Chetnik movement, the migrations (waves of 

refugees) towards liberated Bulgaria, etc. Particular attention is paid to setting up the structure 

and to the events and processes within the Internal Macedonian-Adrianople Revolutionary 

organization. 

 

2. 100 години от Охридско-Дебърското въстание. Институт за исторически 

изследвания – БАН, Държавна агенция „Архиви“, Македонски научен институт – 

София, Български културен клуб – Скопие. С., 2014, 312 с. (117–310) 

(Документален сборник и текстове – съсъставител). [100 Years Ohrid-Debar 

Uprising. Institute for Historical Studies – BAS, State Agency “ARCHIVE”, 

Macedonian Scientific Institute – Sofia, Bulgarian Culture Club – Skopje. Sofia, 2014, 

312 р. (pp. 117–310) (Coeditor).] ISBN 978-954-2903-14-7. 

Първата част от сборника съдържа докладите на българските участници в 

международната научна конференция и кръгла маса, проведени на 28 септември 

2013 г. в Струга, Р Македония, по случай 100-годишнината от Охридско-

Дебърското въстание. Втората част от книжното тяло допълва авторските 

изложения с факсимилета на архивни документи и други материали. Те осветляват 
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героичните прояви на въстаниците през есента на 1913 г., предоставят данни за 

насилията на сръбската власт спрямо местните българи и албанци, разкриват 

помощта на българската държава за бежанците след края  на въоръжените действия 

и др. За да станат достъпни до широка читателска аудитория, докладите и 

анотациите на изворовия материал са обнародвани на български и на албански език, 

а някои текстове са отпечатани и на английски език. 

The first part of the collection contains the reports of the Bulgarian participants in the 

international conference and round table held on September 28, 2013 in Struga, R. 

Macedonia, to mark the 100th anniversary of the Ohrid-Debar Uprising. In the second part 

of the book the authors’ expositions are complemented with facsimiles of archival 

documents and other materials. They highlight the heroic acts of the rebels in the autumn 

of 1913, provide data on the violence of the Serbian government towards local Bulgarians 

and Albanians, reveal the help of the Bulgarian state for the refugees after the end of 

hostilities, etc. To make them accessible to a wide audience, there reports and annotations 

of the source material were published in Bulgarian and Albanian, and some texts were 

also published in English. 

 

3. Извори за Балканските войни. Институт за исторически изследвания – БАН. С., 

2015, 508 с. [New Sources and Documents on the Balkan Wars. Institute for Historical 

Studies – BAS. Sofia, 2015, 508 p.] ISBN 978-954-2903-18-5. (Съсъставител[Coeditor]). 

 Документалният сборник обхваща периода от създаването на Балканския съюз 

през първите месеци на 1912 г. до подписването на Лондонския мирен договор на 17 

май 1913 г., сложил официално края на Първата балканска война. Поместените в 

сборника материали са основно два типа – поверителни рапорти и шифровани 

телеграми от архива на Министерството на външните работи и изповеданията. Те се 

разпределят в няколко основни тематични кръга – отношенията между държавите от 

Балканския съюз и Османската империя, между балканските съюзници и Великите 

сили, между самите съюзници. Особено място е отделено на нарастващите 

противоречия между България и нейните главни съюзници Сърбия и Гърция. 

Проследени в развитие са и заявените още в началото на войната териториални 

претенции на Румъния към България. 

 The documentary collection covers the period from establishing the Balkan League in 

the first months of 1912 until signing the London Peace Treaty on 17 May 1913 which 

officially put an end to the First Balkan War. The collection features materials of 

predominantly two types – confidential reports and cipher telegrams from the archive of the 

Ministry of Foreign Affairs and Religions. They are divided into several main thematic 

categories – relations between the countries comprising the Balkan Leagues and the Ottoman 

Empire, between the Balkan allies and the Great Powers, between the allies themselves. 

Particular attention is paid to the growing contradictions between Bulgaria and its main allies 

Serbia and Greece. Another highlight is to follow the development of the territorial claims of 

Romania towards Bulgaria, stated at the very onset of the war. 

 

4. История на Дупница и Дупнишко. Община Дупница, Институт за исторически 

изследвания – БАН, Македонски научен институт, Исторически музей – Дупница. 

София, 2015, 195–226, 281–316. [History of Dupnitsa and the region of Dupnitsa. 
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Dupnitsa Municipality, Institute for Historical Studies – BAS, Macedonian Scientific 

Institute, Historical Museum - Dupnitsa. Sofia, 2015, pp. 195-226, 281–316.] ISBN: 978-

954-8187-94-7. 

Параграф (студия):  

„Етнодемография и политическо развитие”, с. 195–226. 

В първата част от параграфа се разглеждат етнодемографските промени в района 

вследствие от изселването на мюсюлманското (турското) население и притока на 

българските бежанци и преселници от Македония на тяхно място след 1878 г. В 

сравнение с времето отпреди Освобождението, тези процеси определят още по-

категорично, почти тотално, облика на населението в Дупнишка околия като български 

по народностен характер и православнохристиянски по религиозна деноминация. Най-

голямата промяна се осъществява в околийския център – Дупница, където 

християнският елемент се разширява експлозивно, благодарение основно на българите 

от Македония и в по-малка степен – на „вътрешните” преселници от другите общини в 

околия и окръга и от други окръзи на Княжеството.  

Във втората част се проследява обществено-политическото развитие в 

Дупнишка околия след Освобождението. Равносметката не е еднозначна. От една 

страна, партийно оцветеното политическо насилие, котерийността, службогонството и 

пр. образуват образуват неизбежния съвкупен „пасив” в новата история на Дупнишкия 

край. От друга страна обаче, не трябва да се забравя и натрупаният „актив”. Особенно 

ценна добродетел на дупничани – били те „староседелци” или „мохаджири”/”маджири” 

(бежанци) от Македония, е готовността им да отстояват значими общи каузи – както 

локално-патриотични, като дългогодишния „съседски” спор с Кюстендил за 

административно първенство, тежест и позиции, така и общонационални – като бляна 

за Санстефанска България. 

Paragraph: 

 “Ethnic demography and political development”, pp. 195–226. 

The first part of the paragraph examines the ethno-demographic changes in the region 

as a result of the expatriation of the Muslim (Turkish) population and the inflow of Bulgarian 

refugees and settlers from Macedonia in their stead after 1878. Compared to the time before 

the Liberation, these processes shape even more categorically, almost definitely, the outlook 

of the population in the district of Dupnitsa as Bulgarian in terms of nationality and as 

Orthodox Christian in terms of religious denomination. The greatest change is observed in the 

district center – Dupnitsa, where the Christian element expanded explosively, mostly due to 

Bulgarians from Macedonia and less so to the “internal” migrants from other municipalities in 

the district and the region and from other regions of the Principality.  

The second part of the paragraph examines the societal and political development in 

the district of Dupnitsa after the Liberation. The final tally was not straightforward. On the 

one hand, violence bearing the colors of political parties, struggle between factions, office-

hunting, etc., shape the inevitable combined “liability” in the new history of the region of 

Dupnitsa. On the other hand, however, the accumulated “assets” should not be forgotten 

either. A particularly precious virtue displayed by Dupnitsa locals, whether “natives” or 

“muhajirs” (refugees) from Macedonia, was their willingness to stand up for important 

common causes, both patriotic at a local level, like the long-standing “neighborly” rivalry 
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with Kyustendil for administrative leadership, sway and position, and nation-wide, like the 

dream for a San Stefano Bulgaria. 

 

 

5. История на Дупница и Дупнишко. Община Дупница, Институт за исторически 

изследвания – БАН, Македонски научен институт, Исторически музей – Дупница. 

София, 2015, 195–226, 281–316. [History of Dupnitsa and the region of Dupnitsa. 

Dupnitsa Municipality, Institute for Historical Studies – BAS, Macedonian Scientific 

Institute, Historical Museum - Dupnitsa. Sofia, 2015, pp. 195-226, 281–316.] ISBN: 978-

954-8187-94-7. 

Параграф (студия): 

„Борби за освобождението на Македония”, с. 281–316.  

В параграфа се разглежда участието на населението от Дупница и Дупнишко в 

националносвободителните борби на македонските българи от периода на Руско-

турската война и Кресненско-Разложкото въстание 1877–1879 г. до началото на 

Блканските войни – 1912 г. Представят се както легалните форми на движението в 

околията – македонските (македоно-одринските) дружества, благотворителните 

комитети и пр., така и структурите на Вътрешната македоно-одринска революционна 

организация (ВМОРО) – преди всичко пограничните пунктове. Откроени са образите 

на редица дупничани – дейци на македоно-одринското движение. Важно място заема 

приносът във въоръжената борба – четите (Четническия институт), Четническата акция 

1895 г., Горноджумайското въстание 1902 г., Илинденско-Преображенското въстание 

1903 г. 

Paragraph: 

“Fights for the liberation of Macedonia”, pp. 281–316.  

The paragraph examines the participation of the population of Dupnitsa and the region 

of Dupnitsa in the national liberation fights of Macedonian Bulgarians from the period of the 

Russo-Turkish War and the Kresna–Razlog Uprising in 1877–1879 until the beginning of the 

Balkan Wars in 1912. It presents both the legal forms of the movement in the district – 

Macedonian (Macedonian-Adrianople) societies, charity committees, etc., and the structures 

of the Internal Macedonian-Adrianople Revolutionary Organization (IMARO), mostly the 

border posts. The figures of a number of Dupnitsa locals who participated in the Macedonian-

Adrianople movement are highlighted. Importance is given to the contribution in armed 

fighting – the chetas (Chetnik Institute), the Chetnik Action of 1895, the Gorna Dzhumaya 

Uprising of 1902, the Ilinden–Preobrazhenie Uprising of 1903. 

 

6. Документален сборник „Българите и Голямата война“. Институт за 

исторически изследвания – БАН. С., 2016, 492 с. [Documentary collection 

“Bulgarians and the Great War”. Institute for Historical Studies – BAS. Sofia, 2016, 492 

p.] ISBN 978-954-2903-24-6. (Съсъставител[Coeditor]). 

 В сборника са намерили място спомените за Първата световна война на 

войводата Кръстьо Льондев и на охридския гражданин Евтим Янкулов (с. 65–157). През 
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1913–195 г. Кръстьо Льондев е участник във въоръжената съпротива на българското 

население в Западна Македония срещу сръбския режим. От 1915 г. Кр. Льондев 

извършва военноразузнавателна и диверсионна дейност в редиците на Партизанската 

рота на Никола Лефтеров срещу силите на Съглашението, а също и за опазването на 

реда и сигурността в тила на Българската армия. Евтим Янкулов описва ежедневието и 

културните придобивки на Охрид и охридчани по време на краткотрайното българско 

управление – трите години свободен живот, преди родният му край отново да попадне 

в клещите на „Второто сръбско [иго]”. 

 The collection features memories related to the First World War by voivode Krastyo 

Lyondev and by Evtim Yankulov, citizen of Ohrid (pp. 65–157). In 1913–1915 Krastyo 

Lyondev participated in the armed resistance of the Bulgarian population in Western 

Macedonia against the Serbian regime. From 1915 onwards he performed reconnaissance and 

diversion activities in the ranks of Nikola Lefterov’s partisan company against the forces of 

the Entente, as well as aimed at maintaining discipline and security in the rear of the 

Bulgarian army. Evtim Yankulov describes everyday life and the cultural acquisitions of 

Ohrid and its citizens during the short-lived Bulgarian governance – the three years of free life 

before his homeland fell once again in the clutches of the “second Serbian [yoke]”. 

 

В. Студии и статии. 

Studies and Articles. 

1. Македонските бежанци, преселници и гурбетчии в Кюстендилски окръг (1878–

1912). – Известия на Исторически музей – Кюстендил, Т. ХVІ, РИМ „Йордан 

Иванов“ – Кюстендил, 2008, 193–206. [Macedonian refugees, emigrants and workers 

in Kyustendil region (1878-1912). – Proceeding of the Museum of History – Kyustendil, 

vol. XVI, 2008, pp. 193–206.] ISSN: 0861-4342. (Съавтор Анелия Геренска [Co-author 

Anelia Gerenska].) 

Изследват се миграционните процеси от Македония към бившия Кюстендилски 

окръг през периода от Освобождението на България (1878 г.) до навечерието на 

Балканската война (1912 г.). Използваните източници са едни от най-меродавните за 

времето – преброяванията на населението в Княжество/Царство България от 1881 до 

1910 г. Техният анализ позволява да се направят няколко извода. През Кюстендилски 

окръг, като граничен на Османската империя, преминава един от основните маршрути 

на миграционните вълни от Македония към свободна България. Това превръща окръга 

във важно средоточие на македонски българи. Най-високият им количествен ръст в 

Кюстендилски окръг е достигнат през 1888 г. –  7 287 македонски заселници, докато за 

цялата страна този момент идва по-късно, през 1905 г. – 74 390 души от Македония. 

Причините за задържането и дори известния спад до края на периода на посочените 

стойности в окръга са: близостта и несигурността на границата; социално-

икономическата непривлекателност на региона и мерките на държавата за презаселване 

на бежанците във вътрешността на страната. Българите от Македония спомагат за 

утвърждаването на почти тотално българския етнически облик на Кюстендилски окръг 

(97% от населението са българи по майчин език/националност) и за съживяването на 

градските центрове (55% от всички заселници се установяват в Дупница и Кюстендил). 

Бежанците, преселниците и гурбетчиите образуват един от най-активните политически 

и икономически кръгове от населението в окръга, като 90% от тях приемат българско 

поданство.Изнесената информация свидетелства, че тези процеси на са в състояние да 
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повлияят сериозно върху демографската картина в Македония, където българското 

население запазва своята господстваща позиция. 

 

The article studies the migration processes from Macedonia to the former Kyustendil 

region in the period from the Bulgarian Liberation (1878) up to the eve of the Balkan War 

(1912). The records used are among the most reliable ones about that time – censuses in the 

Principality/Tsardom of Bulgaria   from 1881 to 1910. Their analysis allows us to reach some 

important conclusions. The region of Kyustendil, being a boundary with the Ottoman Empire, 

was one of the main routes of migration waves from Macedonia to the liberated territory of 

Bulgaria. It turned the region into a center of Macedonian emigration. Its peak in the region of 

Kyustendil was in 1888 – 7287 Macedonian settlers, while for the country as a whole this 

moment came later in 1905 with 74 390 emigrants from Macedonia. The reasons these figures 

were maintained and even decreased until the end of the period were: the closeness and 

insecurity of the boundary; the region’s lack of socio-economic attractiveness and the 

measures taken by the state for resettling migrants in the interior of the country. The 

Bulgarians from Macedonia contributed to the establishment of the almost entirely Bulgarian 

ethno-demographic structure in the region of Kyustendil (97% of the population were 

Bulgarians in terms of mother language/nationality) and the revival of town centers – 55% of 

all emigrants settled in the towns of Dupnitsa and Kyustendil. The refugees, settlers, and 

workers shaped one of the most active political and economical circles among the population 

in the region, as 90% of them became Bulgarian citizens. The data revealed attests that these 

processes could not have a serious impact on the demographic processes and changes in 

Macedonia, where the Bulgarian population preserved its dominant position. 

 

2. Бележки на мичман Тодор Саев за пътуването му в Македония през 1900 г.[ 

Midshipman Todor Saev's notes on his journey in Macedonia in 1900.]  – Македонски 

преглед/Macedonian Review, 2008, №3, 95–108. ISSN:0861-2277. 

 Предмет на публикацията са бележките на мичман І разряд от портовата рота 

във Варна Тодор Саев, описващи обиколката му из Източна Македония през пролетта 

на 1900 г. Истинската цел на пътуването, завоалирано като посещение на брат му 

Константин Саев – архиерейски наместник в Радовиш, е да се запознае с условията за 

революционна дейност, преди да бъде внедрен от Върховния македоно-одрински 

комитет (ВМОК) и Вътрешната македоно-одринска революционна организация 

(ВМОРО) като районен ръководител и боен инструктор.  

 

 The topic of this publication are the notes penned by Todor Saev, first class 

midshipman of the harbor company in Varna, describing his travels in Eastern Macedonia in 

the spring of 1900. The real purpose of the travel, disguised as a visit to his brother, 

Konstantin Saev – prelate’s vicar in Radoviš, was to familiarize himself with the conditions 

for revolutionary activities before being introduced by the Supreme Macedonian-Adrianople 

Committee (SMAC) and the Internal Macedonian-Adrianople Revolutionary Organization 

(IMARO) as a regional governor and military instructor.  

 

3. Офицерите от Тайния революционен комитет „Труд“ [Officers of the Trud Secret 

Revolutionary Committee]. – Военноисторически сборник/Military History Collection, 

2008, №1, 32–36. ISSN:0204-4080. 
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 Разглежда се възникването, устройството, дейността и личния състав на Тайния 

революционен комитет „Труд” – организация на офицери от Българската армия, 

посветили се на каузата за освобождение на българите от Македония и Одринско. 

Макар и да просъществува само година – от октомври 1896 до октомври 1897 г., 

Комитетът има своето място в историята на македоно-одринското движение и по-

специално в историята на една друга организация с несравнимо по-голям принос – 

Българските освободителни братства или тайните офицерски братства. Именно 

клоновете и дейците на Тайния революционен комитет „Труд” в гарнизоните из 

страната са основата, върху поникват братствата. 

 The collection examines the emergence, structure, activity and personnel of the Trud 

Secret Revolutionary Committee – an organization of officers from the Bulgarian army who 

devoted themselves to the cause of liberating Bulgarians from Macedonia and Adrianople. 

Although it lasted only for a year – from October 1896 until October 1897, the Committee has 

earned its place in the history of the Macedonian-Adrianople movement and especially in the 

history of another organization with a much greater contribution, namely the Bulgarian 

liberation brotherhoods or the secret officer brotherhoods. It was precisely the branches and 

functionaries of the Trud Secret Revolutionary Committee in the garrisons throughout the 

country that the brotherhoods sprang from. 

 

4. Проект за устав на македоно-одринските дружества в Княжество България от 

1902 г. – В: Конгреси и програмни документи след 1878 г. за историята и 

културата на българските земи под чужда власт. Сборник доклади от 

международната научна конференция, Кюстендил, 14–15 декември 2007 г., 

Институт за исторически изследвания – БАН, РИМ „Академик Йордан Иванов“ – 

Кюстендил. С., 2008, 33–44. [A Draft for a Statute of the Macedonian and Adrianople  

Societies in the Bulgarian Principality from 1902. – In: Congresses and Programme 

Documents about the History and Culture of Bulgarian Lands under the Foreign Rule 

after 1878. Collected papers from International Scientific Conference, Kyustendil, 14–15 

December 2007. Institute for Historical Studies – BAS, Regional Historical Museum – 

Kyustendil. Sofia, 2008, pp. 33–44.] ISBN: 978-954-92-267-1-3.  

Авторът представя неизвестен проект за устав на македоно-одринските 

дружества в Българското княжество, издаден от Върховния македоно-одрински 

комитет (ВМОК) в навечерието на Десетия редовен конгрес (28 юли – 3 август 1902 г.) 

на Македоно-одринската организация (МОО). Документът, заедно с публикувания по 

същото време проект на регламент за кореспонденцията и деловодство, завършва 

нормативната база на МОО, като унифицира легалните ѝ подразделения. Дори и да са 

били официално приложени в практиката от преизбрания ВМОК Михайловски – 

Цончев, и двата документа имат една и съща съдба. На 30 януари 1903 г., под натиска 

на Русия, правителството на д-р Стоян Данев закрива Комитета Михайловски – Цончев 

и конкурентния му Комитет Станишев – Крайовов с техните клонове в страната. След 

анализа, текстът на проектоустава e поместен в края на публикацията. 

 The author presents an unknown draft for a statute of the Macedonian and Adrianople 

societies in the Bulgarian Principality issued by the Supreme Macedonian and Adrianople 

Committee (SMAC) on the eve of the tenth regular congress (28 July–3 August 1902) of the 

Macedonian and Adrianople Organization (MAO). The draft statute, together with the draft 

regulations for correspondence and book keeping published at the same time, completed the 

normative structure of the MAO, ensuring the uniformity of its legal sections. Even though 
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they had been officially put into practice by the re-elected SMAC of Mihaylovski-Tsonchev, 

both documents would share the same fate. On January 30, 1903, pressed by Russia the 

government of Dr. Stoyan Danev closed down the Committee of Mihaylovski-Tsonchev and 

the competing one of Stanishev-Krayovov with their branches all over the country. The 

publication features the analysis and the text of the draft statute itself at the end. 

 

5. Горноджумайското въстание от 1902 г. и въоръжените сили на Княжество 

България в Кюстендилски окръг. – В: Дупница и Дупнишко в борбите за 

национално освобождение, обединение и независимост. Сборник доклади, Община 

Дупница. С., 2009, 108–125 [Gorna Dzhumaya Uprising of 1902 and armed forces of 

the Principality of Bulgaria in the region of Kyustendil. – In: Dupnitsa and Dupnitsa 

Region in the Struggle for National Liberation, Unification and Independence. Collected 

papers. Dupnitsa Municipality. Sofia, 2009, pp. 108–125.] 

 

Избухналото през септември 1902 г. Горноджумайско въстание подлага на 

тежки изпитания международните отношения, сигурността и вътрешнополитическата 

стабилност на Княжество България като заинтересована страна в т.нар. македонски 

въпрос. Отговорът на тези предизвикателства измерва зрелостта и способността на 

държавните институции да се справят с подобни кризи, превърнали се в характерен 

белег на балканската действителност от края на XIХ и началото на ХХ в. Ключово 

място в решаването на сложния комплекс от проблеми, породени от въстанието, има 

българската армия, чиято основна мисия е да постигне в обозрима перспектива на 

бойното поле идеала за национално обединение. Настоящата статия осветлява 

поведението на армията спрямо освободителното движение на македонските и 

тракийските българи в граничния Кюстендилски окръг, който е разположен 

непосредствено до епицентъра на въстаническите действия в Македония (Османската 

империя). Изложението разкрива и важен момент от предисторията на 7-а пехотна 

Рилска дивизия, създадена в резултат от Горноджумайското и Илинденско-

Преображенското въстание (1903 г.).  

The Gorna Dzhumaya Uprising which took place in September 1902 severely tested 

the international relations, security and internal political stability in the Principality of 

Bulgaria as an interested party in the so-called Macedonian question. The answer to these 

challenges is a measure for the maturity and capacity of state institutions to cope with such 

crises, which turned into a characteristic feature of Balkan reality towards the end of the 19th 

century and the beginning of the 20th century. A key place in solving the complex tangle of 

problems resulting from the uprising is held by the Bulgarian army whose main mission was 

to achieve, in the near future, the ideal of national unification on the battlefield. This article 

sheds light on the behavior of the army towards the liberation movement of Macedonian and 

Thracian Bulgarians in the border region of Kyustendil which is located right next to the 

epicenter of the uprising activities in Macedonia (Ottoman Empire). The exposition also 

reveals an important moment from the background of the 7th infantry Rila division which was 

created as a result of the Gorna Dzhumaya Uprising and the Ilinden–Preobrazhenie Uprising 

(1903).  
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6. Македония в българския национален календар през 2009 г. [Macedonia in the 

Bulgarian national calendar in 2009.] – Македонски преглед/Macedonian Review, 

2009, №1, 145–162. ISSN:0861-2277. 

 Съобразно възприетата от списание „Македонски преглед” форма на календарно 

представяне на важни годишнини от освободителните борби на Македония като част от 

общобългарското историческо наследство в публикацията са поместени 18 

енциклопедични статии за събития и личности. 

 18 encyclopedic articles on events and persons were featured in the publication 

following the model of the Macedonian Review journal to present on a calendar important 

anniversaries from liberation fights held in Macedonia as a part of the Pan-Bulgarian 

historical heritage. 

 

 

7. Животописни бележки на/за участници в македоно-одринското революционно 

движение и войните за национално обединение (1895–1918). [Biographical notes 

by/on participants in the Macedonian-Adrianople revolutionary movement and the wars 

for national unification (1895–1918).] – Македонски преглед/Macedonian Review, 

2009, №3, 81–100. ISSN:0861-2277. 

 Предмет на публикацията са животописните бележки на и за членове на 

Македоно-одринското опълченско дружество в Кюстендил, изготвени като приложения 

към молбите им през 1950–1951 г. за пенсия като „заслужили на родината лица” 

(участници в борбите за освобождение на Македония) до Държавния институт за 

обществено осигуряване. Поместените бележки – 10 на брой, обхващат времето от 

Четническата акция на Върховния македоно-одрински комитет през 1895 г. до 

излизането на България от Първата световна война 1918 г. Те се отнасят до лица от 

различни краища на Македония – Малешевско, Кочанско, Кумановско (или Куманово), 

Щип и Щипско, Гевгелийско, както и от самия Кюстендил. 

 The publication concerns biographical notes by and on members of the Macedonian-

Adrianople volunteers’ society in Kyustendil drafted as annexes to applications made to the 

State Institute for Social Security in 1950–1951 for pensions as “persons who served the 

homeland” (participants in the fights to liberate Macedonia). The notes included, numbering 

10, span the time of the Chetnik Action of the Supreme Macedonian-Adrianople Committee 

in 1895 until the withdrawal of Bulgaria from the First World War in 1918. They concern 

persons from various parts of Macedonia – the regions of Maleshevo, Kočani, Kumanovo, 

Štip and its surrounding region, Gevgelija, as well as Kyustendil itself. 

 

8. Българо-албанското въстание в Македония през 1913 г. (политически и военни 

аспекти). [Bulgarian-Albanian Revolt in Macedonia in 1913 (political and military 

aspects).] – Македонски преглед/Macedonian Review, 2010, №1, 19–48. ISSN:0861-

2277.  

В студията се подлагат на пространен анализ политическите и военните аспекти 

на общото въстание на албанци и българи през септември 1913 г. срещу репресивното 

управление на Сърбия, съответно на Черна гора, в Македония, Косово и Северна 
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Албания. Основен обект на изследването са политическите и военните аспекти на 

въстанието в Западна Македония (областите Дебър, Река, Струга, Охрид, Гостивар, 

Кичево), които са очертани от значимия български принос във въоръжените действия. 

Съпротивата в Косово и Северна Албания има явен албански национален облик и заема 

периферно място в изложението. Осъществено съвместно от Вътрешната македоно-

одринска революционна организация (ВМОРО) и Албанския революционен комите, 

въстанието е забележителна проява на освободителните усилия на българското и 

албанското население в разделената област Македония след Балканските войни (1912–

1913 г.). То е резултат от сътрудничеството между двете национални движения, 

обусловено от безрадостната съдба на албанци и българи при терористичния режим на 

Кралство Сърбия. Без да примирява дългосрочно тежненията на българската и 

албанската общност, ориентирани към държавите-майки на изток и запад, бунтът 

балансира разнопосочните им интереси с компромисната формула за македонска 

автономия. Нерешен и зареден с много неизвестности остава въпросът за бъдещите 

отношения на най-многобройните народности във Вардарска Македония при промяна 

на временния баланс. Въпрос, който и досега не е намерил взаимноприемлив отговор. 

The article examines extensively the political and military aspects of the joint revolt of 

Albanians and Bulgarians in September 1913 against the Serbian, respectively Montenegro, 

oppression in Macedonia, Kosovo and Northern Albania. One of the main objects of the 

research are the political and military aspects of the revolt in Western Macedonia (the areas of 

Debar, Reka, Struga, Ohrid, Gostivar, Kichevo) which were outlined by the significant 

Bulgarian contribution in the armed actions. The resistance in Kosovo and Northern Albania 

had a clearly Albanian national aspect and occupies a peripheral place in the exposition. The 

revolt was carried out jointly by the Internal Macedonian-Adrianople Revolutionary 

organization (IMARO) and the Albanian Revolutionary Committee and it was a remarkable 

display of the liberating efforts of the Bulgarian and Albanian population in divided 

Macedonia after the Balkan wars (1912–1913). It was a result of the cooperation between the 

two national movements, conditioned by the joyless fate of Albanians and Bulgarians under 

the terroristic regime of the Kingdom of Serbia. Without conciliating the dreams of the 

Bulgarian and Albanian communities for a long-term truce, oriented to the mother countries 

to the east and west, the revolt balanced their diverse interests with a compromising formula 

for a Macedonian autonomy. What remained unsolved and full of unknowns was the issue 

concerning the future relations between the most populous nations in Vardar Macedonia 

should the temporary balance change. An issue, which so far has not found a mutually 

acceptable answer. 

 

9. Българо-албанското въстание в Македония през 1913 г. [Bulgarian-Albanian 

revolt in Macedonia in 1913.] – Един завет. Съюз на възпитаниците на Военните на 

НВ училища, Школата за запасни офицери, родолюбивото войнство и 

гражданство, 2010, №1, 28–30. ISSN:0861-8151.  

 В статията се проследява накратко ходът на българо-албанското въстание, 

избухнало в Македония под сръбско управление през есента на 1913 г. Открояват се 

основните събития и въстанически ръководители. Осветлява се тактиката и 

провеждането на въоръжените действия. Изтъква се значението на въстанието за 

българо-албанските отношения. 

 The article describes in a nutshell the course of the Bulgarian-Albanian revolt which 

took place in Macedonia under Serbian rule in the autumn of 1913. Major events and revolt 
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leaders are highlighted. The article sheds light on the tactics and how armed operations were 

carried out. The significance of the revolt in terms of the Bulgarian-Albanian relations is 

underlined. 

 

10. Новооткрит документ за Българо-албанското въстание от 1913 г. [A newly 

found document on the Bulgarian-Albanian revolt of 1913.] – Македонски 

преглед/Macedonian Review, 2010, №2, 135–148. ISSN:0861-2277.  

 Поверителен рапорт №23 от 19 ноември 1913 г., съставен и изпратен от 

българския дипломатически представител в Албания Тодор Павлов до Министерството 

на външните работи и изповеданията (МВРИ), създава цялостна представа за 

хронологията, събитията, пространството и политическия смисъл на българо-

албанското въстание срещу Кралство Сърбия, избухнало през есента на същата година. 

Важна част от изложението е статистиката на жертвите, грабежите и опожаряванията, 

причинени от сръбските войски в Дебърско поле, Долни Дебър и Люма. Данните за нея 

са почерпани от теренната анкета на италианския офицер подполковник Винченцо 

Мурикио. По този начин правителството в София разполага с резултатите от анкетата, 

преди те да бъдат обнародвани в Италия. Рапортът от Т. Павлов се публикува за първи 

път. 

 Confidential report No 23 of 19 November 1913, drafted and sent by Bulgarian 

diplomatic representative in Albania, Todor Pavlov, to the Ministry of Foreign Affairs and 

Religions (MFAR), draws an comprehensive picture of the chronology, events, space and 

political intent of the Bulgarian-Albanian revolt against the Kingdom of Serbia which took 

place in the autumn of that year. The statistics regarding victims, looting and torching by 

Serbian armies in the Debar valley, Lower Debar and Luma form an important part of the 

exposition. Its data stem from a field survey conducted by Italian officer, lieutenant-colonel 

Vinçenco Murikio. Thus, the government in Sofia was in possession of the survey results 

before they were published in Italy. T. Pavlov's report is being published for the first time. 

 

11. Епос за един изгубен свят (архивни материали за борбите, езика и бита на 

българите от Ениджевардарско и Гевгелийско). [An epic for a lost world (archive 

materials on fights, language and customs of Bulgarians from Enidže Vardar and 

Gevgelija).]– Македонски преглед/Macedonian Review, 2010, №4, 119–152. 

ISSN:0861-2277.  

 Публикуват се, след необходимата археографска обработка и съставителство, 

обширните „комитски” спомени на Христо Г. Бинчаров, родом от с. Киркалово, 

Ениджевардарско, участник в борбите за свобода на македонските българи като куриер, 

четник и доброволец в Македоно-одринското опълчение, съратник на Апостол войвода 

(Ениджевардарското слънце), Въндо войвода, Борис Сарафов, Сава Михайлов и др.. 

Разказът е записан на автентичния диалект, говорен от Христо Бинчаров в бежанската 

среда на местожителството му – т.нар. Кючук Париж, квартал на Пловдив, от 

пловдивския жител и общественик Лазар Ив. Лазаров, сам потомък на бежанци от 

Енидживардарско. Материалът, заедно с много други подобни записи, осъществени от 

Л. Лазаров, е предаден на Дом „Владимир Поптомов” – София през 1984 г. 

 Following the necessary archaeographic processing and compilation, the extensive 

“revolutionary” memories of Hristo G. Bincharov, born in the village of Kirkalovo, Enidže 
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Vardar, who participated in the liberation fights of Macedonian Bulgarians as a courier, 

chetnik and volunteer in the Macedonian-Adrianople volunteer force, brother-in-arms of 

Apostol voivode (also called the Sun of Enidže Vardar), Vando voivode, Boris Sarafov, Sava 

Mihaylov, etc., are now being published. The story is recorded in the authentic dialect spoken 

by Hristo Bincharov in the refugee environment of his place of residence – the so-called 

Küçük Paris, a district of Plovdiv, by Plovdiv citizen and public figure, Lazar Iv. Lazarov, 

who himself was a descendant of refugees from the region of Enidže Vardar. This material, 

together with many other similar recordings by L. Lazarov, was passed on to the Vladimir 

Poptomov Centre in Sofia in 1984. 

 

12. Болгаро-албанское восстание 1913 г. и политика Королевства Сербии – 

демографические аспекты. – Bulgarian Historical Review, 2010, №3–4, 50–71. 

ISSN:0204-8906, SJR:0.101.  

 В студията се представят и анализират демографските изменения в Западна 

Македония, настъпили както в резултат от Българо-албанското въстание 1913 г., така и 

вследствие от усилията на Кралство Сърбия за национално „усвояване” на своите „нови 

краища”, придобити по Букурещкия договор същата година, и тяхното вграждане в 

държавния организъм на „Южнославянския Пиемонт”. Преките демографски 

последици от въстанието не са еднакви за двете потърпевши национални общности – 

българи и албанци, спрямо които сръбските власти прилагат диференцирани подходи в 

зависимост от великодържавните си цели. А те са: 1) максимално разреждане на 

албанците като напълно чужд елемент и 2) национално претопяване на българите като 

човешки материал за създаването на идеалната национална държава. В крайна сметка 

нито за първите, нито за вторите – такива, каквито са, няма място в химеричното 

пространство на „сръбството”, чиито териториални претенции далеч не съответстват на 

реалното му народностно и културно присъствие. 

 The article presents and analyses demographic changes in Western Macedonia which 

occurred both as a result of the Bulgarian-Albanian revolt of 1913 and the efforts by the 

Kingdom of Serbia for a national “assimilation” of its “new regions” acquired by virtue of the 

Bucharest Treaty signed in the same year and their embedding in the state organism of the 

South Slavic equivalent of Piedmont. The demographic changes which were a direct result of 

the revolt were not identical for the two affected national communities – Bulgarians and 

Albanians, since the Serbian authorities assumed a different approach for each depending on 

their own expansionist objectives. Those were: 1) diluting Albanians as far as possible as an 

entirely foreign element, and 2) national assimilation of Bulgarians as a human material in 

order to create the ideal national state. Ultimately, neither the former, nor the latter had a 

place as such in the chimerical concept of “Serbianness”, whose territorial claims were a far 

cry from its actual national and cultural presence. 

 

13. От Солун до Дурацо: албанската следа в живота на майор Димитър Атанасов 

Думбалаков. – В: Гласовете ви чувам. Личностите на гимназията и България. 130 

години от основаването на Солунската българска мъжка гимназия. РИМ – 

Благоевград. С., 2011, 358–375. [From Thessaloniki to Durazzo: The Albanian Trace in 

the Life of Major Dimitar Atanasov Dumbalakov. – In: I hear your voices. The 

personalities of the high school and Bulgaria. 130 years since the founding of 



14 
 

Thessaloniki Bulgarian Menʼs High School. Regional Historical Museum – Blagoevgrad. 

Sofia, 2011, pp. 358–375.] ISBN:978-954-400-541-2.  

 Статията е посветена на един неизвестен момент от биографията на българския 

офицер и македоно-одрински деец майор Димитър Атанасов [Думбалаков] – 

разузнавателната му мисия в Албания през 1913–1914 г. Изпратен там от военното 

министерство и от Вътрешната македоно-одринска революционна организация 

(ВМОРО, той събира данни за политическата обстановка, течения и фигури в младата 

албанска държава, както и за положението на българското население в Македония под 

сръбска власт. Друга насока на дейността му е изграждането на разузнавателна мрежа 

на територията на Албания за връзка със Западна Македония и консолидирането на 

общия българо-албански революционен фронт срещу Сърбия и Гърция. Майор 

Димитър Думбалаков оказва съдействие и на т.нар. църковно-училищна мисия, 

командирована от София, за да подготви почвата за създаване на Българска митрополия 

в Албания като легитимна духовна, просветна (и по същество политическа) институция 

на българското население (малцинство) в нея.  

 The article is devoted to an unknown moment from the biography of Bulgarian officer 

and Macedonian-Adrianople functionary, major Dimitar Atanasov [Dumbalakov] – his 

reconnaissance mission in Albania in 1913–1914. He was sent there by the Ministry of 

Military Affairs and the Internal Macedonian-Adrianople Revolutionary Organization 

(IMARO) to collect data on the political situation, currents and notable figures in the young 

Albanian state, as well as the situation of the Bulgarian population in Macedonia under 

Serbian rule. Another strand of his activities had to do with setting up an intelligence network 

on the territory of Albania to keep in touch with Western Macedonia, as well as consolidating 

the joint Bulgarian-Albanian revolutionary front against Serbia and Greece. Major Dimitar 

Dumbalakov also contributed to the so-called church and school mission commissioned by 

Sofia in order to prepare the ground for the setting up of a Bulgarian Metropolis in Albania as 

a legitimate spiritual, educational (and essentially political) institution of the (minority) 

Bulgarian population there.  

 

14. Бежанският въпрос в Албания и българската хуманитарна акция през 1913 г. 

[The refugee issue in Albania and the Bulgarian humanitarian action in 1913.] – 

Македонски преглед/Macedonian Review, 2012, №1, 39–66. ISSN:0861-2277.  

В студията се разглежда хуманитарният принос на българската държава за 

облекчаване на бежанския проблем в Албания, възникнал по време на Балканските 

войни (1912–1913 г.) с принудителната миграция на албанци и българи от Македония, 

Косово, Епир и др., вследствие установените там потиснически режими на Сърбия, 

Черна гора и Гърция. Българската хуманитарна акция, предприета след разгрома на 

българо-албанското въстание през есента на 1913 г. срещу сръбските власти в Западна 

Македония, Западно Косово и все още окупираните области в Северна Албания, се 

провежда на две равнища. Първото е предоставянето на спешна помощ за изхранването 

на огромния брой бежанци в новородената албанска държава, без разлика на народност 

и религия, а второто – евакуацията по море до България на българите сред тях. Въпреки 

ограничения мащаб и политическите мотиви, хуманитарнияш жест е повече от хладно 

премерена инвестиция за българските интереси в Албания. В протегнатата си към 

Албания ръка България носи през моретата хляб, откъснат от залъка на своите 

бедстващи сънародници – бежанци от Македония, Тракия, Добруджа и Мала Азия,  

прокудени от чуждия гнет над родните им огнища. 
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The article examines the humanitarian contributions of the Bulgarian state to alleviate 

the refugee issue in Albania arising during the Balkan Wars (1912–1913) with the forced 

migration of Albanians and Bulgarians from Macedonia, Kosovo, Epirus and others, as a 

consequence of the violence from the oppressive regimes established in Serbia, Montenegro 

and Greece. The Bulgarian humanitarian action, taken after the defeat of the Bulgarian-

Albanian uprising in the autumn of 1913 against the Serbian authorities in Western 

Macedonia, Western Kosovo and the still occupied areas in Northern Albania, was carried out 

on two levels. The first concerned providing emergency aid to feed the huge number of 

refugees in the newly-born Albanian state, regardless of nationality and religion, and the 

second – the evacuation by sea of Bulgarians among those refugees to Bulgaria. Despite the 

limited scale and political motives, this humanitarian gesture was more than a coldly 

estimated investment concerning Bulgarian interests in Albania. In its outstretched hand to 

Albania Bulgaria brought, through the seas, bread broken off from what little food was 

available for its own destitute refugees from Macedonia, Thrace, Dobrudzha and Asia Minor 

– exiled from their native hearths by foreign oppression. 

 

15. България, албанският национален въпрос и берлинският атлас на Димитър 

Ризов от 1917 г. [Bulgaria, the Albanian national question and Dimitar Rizov’s Berlin 

Atlas of 1917.] – Македонски преглед/Macedonian Review, 2012, №3, 125–130. 

ISSN:0861-2277.  

 Статията синтезира ярката личностна характеристика на дипломата Димитър 

Ризов и възгледите на българския политически елит по въпроса за албанската 

държавност през Първата световна война. Известният атлас, издаден от Д. Ризов в 

Берлин през 1917 г., предизвиква бурни и нееднозначни вътрешни и международни 

реакции. Особени затруднения за българската държава създава несъгласуваното с 

правителството становище на Ризов за подялбата на Албания между съседите ѝ, в т.ч. и 

България. Управляващите в София са принудени в спешен порядък да излязат с 

официално становище за независима Албания, като в същото време се опитват да 

разработят и съгласуват секретни варианти за албанското бъдеще. Неизменно място в 

тях заема излазът от Западна Македония на адриатическото крайбрежие или през една 

„независима” Албания под българска „приятелска” опека (протекторат), с тенденция за 

сключване на българо-албанска персонална (династична) уния, или по коридор през 

разделена с българско (съ)участие територия. 

 The article presents a synthesis of the striking personal characteristics of the diplomat 

Dimitar Rizov and the views of Bulgarian political elite regarding the Albanian state system 

during the First World War. The famous atlas published by D. Rizov in 1917 in Berlin 

provoked heated and diametrically opposed internal and international reactions. Since Rizov's 

opinion on the division of Albania among its neighbors, including Bulgaria, had not been 

coordinated with the government, it created particular difficulties for the Bulgarian state. The 

government in Sofia was forced to come up urgently with an official opinion regarding 

independent Albania, while at the same time trying to develop and coordinate secret prospects 

for the Albanian future. Inevitably, they featured an outlet of Western Macedonia on the 

Adriatic coast either via an “independent” Albania under a “friendly” Bulgarian guardianship 

(protectorate) with a tendency to establish a Bulgarian-Albanian personal (dynastic) union, or 

via a corridor through the divided territory in which Bulgaria took part. 
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16. Идеята за българо-албанско съглашение в навечерието и по време на 

Балканските войни 1912–1913. [The idea of the Bulgarian-Albanian agreement on the 

eve and during the Balkan Wars (1912–1913).]  – Исторически преглед/Historical 

Review, 2012, №5–6, 16–25. ISSN:0323-9748.  

В статията са разгледани опитите на ВМОРО и българската държава, от една 

страна, и албанското освободително движение и новосъздадената албанска държава, от 

друга, направени преди и по време на Балканските войни да постигнат стратегическо 

сътрудничество. Преди войните тези опити имат основно антиосманска, а заедно с нея 

и антисръбска и антигръцка ориентация. В хода на Първата балканска война идеята за 

българо-албанско съглашение, изоставена по-рано заради сключването на Балканския 

съюз, се възвръща, като рязко увеличава антисръбския и антигръцкия характер, поради 

геополитическите промени, които засягат както българската, така и албанската 

национална общност. Идеята за обединени действия с албанците е споделяна в 

различна степен, с различни нюанси и условия от цар Фердинанд, от военните експерти 

и някои дипломати и от ВМОРО. Правителствата на Царство България в периода от 

1908 до 1913 г., формирани от русофилските партии, като цяло имат, с редки 

изключения, сдържано и дори враждебно отношение към подобно решение. Всъщност 

този въпрос остава в сянката на дипломатическото задкулисие и никога не е включван в 

дневния ред на българската държава, която лети неудържимо към национална 

катастрофа по задънената улица на Балканския съюз. 

 The article examines the attempts made, on the one hand, by the IMARO and the 

Bulgarian state, and, on the other, the Albanian liberation movement and the newly created 

Albanian state, before and during the Balkan wars in order to establish a strategic cooperation. 

Before the wars these attempts had mainly anti-Ottoman and, along with it, anti-Serb and anti-

Greek orientation. In the course of the First Balkan War the idea of a Bulgarian-Albanian 

agreement, which had been abandoned previously due to the conclusion of the Balkan 

League, was not only brought back to life, but even increased dramatically its anti-Serb and 

anti-Greek character due to the geopolitical changes affecting both Bulgarian and Albanian 

national communities. The idea of united actions with the Albanians was shared to varying 

degrees, with different variations and conditions, by Tsar Ferdinand, by military experts and 

some diplomats, as well as the IMARO. The governments of the Tsardom of Bulgaria in the 

period from 1908 to 1913, formed by the pro-Russian parties, generally displayed, with rare 

exceptions, a very reserved and even hostile attitude towards such a decision. In fact, this 

question remained in the shadows of the diplomatic backstage and was never included in the 

agenda of the Bulgarian state, which was flying uncontrollably towards a national disaster 

along the dead track of the Balkan League. 

 

17. Съюзът на македоно-одринските опълченски дружества в България и 

националното обединение през 1940–1944 г. – В: Националното обединение на 

България 1940–1944. Сборник доклади от Националната научна конференция, 

Благоевград, 14–15 април 2011 г. Македонски научен институт. С., 2012, 319–344. 

[Union of Macedonian-Adrianople volunteers’ societies in Bulgaria and national 

unification in 1940–1944. – In: National unification of Bulgaria 1940–1944. Collected 

papers from National scientific conference, Blagoevgrad, April 14–15,  2011. 

Macedonian Scientific Institute. Sofia, 2012, pp. 319–344.] ISBN:978-954-8187-86-2.  

 В студията се разглеждат организационната история и политическата идеология 

на Съюза на македоно-одринските опълченски дружества в България от основаването 
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му през 1933 г. до постепенното му изгасване през втората половина на ХХ в. Като 

специфична организация в освободителния поток на македонските българи, Съюзът е 

носител на националнообединителната идея в пряк и автентичен вид, лишен от 

защитната опаковка на „автономизма”, присъщ на движението като цяло след Ньойския 

договор 1919. Тази особеност отрежда видно място на Съюза на македоно-одринските 

опълченци в краткото българско управление във Вардарска Македония и Беломорието 

през 1941–1944 г., но също така го поставя в изключително неизгодна позиция спрямо 

новата власт и коренно променената политическа ситуация в България след 9 

септемеври 1944 г. 

 The article examines the organization history and political ideology of the Union of 

Macedonian-Adrianople volunteers’ societies in Bulgaria from its inception in 1933 until its 

gradual dying out in the second half of the 20th century. As a specific organization in the 

liberation flow of Macedonian Bulgarians, the Union was a carrier of the national liberation 

idea in its direct and authentic sense, stripped of the protective layer of “autonomism”, which 

was inherent in the movement as a whole after the Treaty of Neuilly-sur-Seine signed in 1919. 

This specificity lent importance to the Union of Macedonian-Adrianople volunteers in the 

short-lasting Bulgarian government of Vardar Macedonia and Belomorie in 1941–1944 but 

also put it at a great disadvantage vis-à-vis the new governance and the radically changed 

political situation in Bulgaria after 9 September 1944. 

 

 

18. Началото на модерната албанска държава, видяно от един български 

дипломат. [The beginning of the modern Albanian state, as seen by a Bulgarian 

diplomat.] – In: Bulgaria and Hungary at War, 1912–1918. Collected Studies. Eds. 

Penka Peykovska, Gabor Demeter. Sofia–Budapest, 2013, Institute of History – RCH, 

HAS, Institute for Historical Studies – BAS, 2013, 69–82, ISBN:978-954-2903-09-3; 978-

963-9627-62-8.  

 

Предметът на настоящата публикация – поверителният доклад № 17 от 12 

ноември 1913 г., изпратен в София от първия официален български представител в 

Албания – Тодор Павлов, засяга слабо проучен аспект от нашата дипломатическа 

история. А именно: мотивацията, естеството и формата на отношенията между Царство 

България и Временното албанско правителство във Валона (Вльора). Наред с това 

докладът на Тодор Павлов отразява цялостната политическа ситуация и предвижда 

тенденциите в началния етап от съществуването на съвременната албанска държава. В 

това отношение архивният текст е ценен, неизвестен досега източник на информация за 

двустранните българо-албански отношения, както и за системата на международните 

отношения на Балканите през този период. 

The subject of the current publication – confidential report No 17 of 12 November 

1913, sent to Sofia by the first official Bulgarian representative in Albania Todor Pavlov – 

highlights a less studied aspect of our diplomatic history, namely the motivation, nature and 

form of the relations between the Tsardom of Bulgaria and Provisional Albanian Government 

in Valona (Vlore). Along with this, Todor Pavlov’s report reflects the overall political 

situation and foresees the trends in the initial stage of the existence of the modern Albanian 

state. In this respect, the archival record is a valuable, previously unknown source of 
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information on Bulgarian–Albanian bilateral relations, as well as the system of international 

relations in the Balkan region during that period. 

 

 

19. Спомени на Евтим Янкулов за Балканските войни и Охридско-Дебърското 

въстание (1912–1913). – В: 110 години от Илинденско-Преображенското въстание и 

българската национална идея от Сан Стефано до Букурещ (1878–1913). Сборник 

доклади от международната научна конференция София – Благоевград – София, 

2–4 октомври 2013 г. ИИстИ – БАН, ВА „Г. С. Раковски”, МНИ – София, РИМ – 

Благоевград. С., 2014, 541–553. [Memories of Eftim Yankulov of Balkan wars and 

Ohrid-Debar Uprising of 1912–1913. – In: 110 Years of the Ilinden-Preobrazhenie 

Uprising and the Bulgarian National Idea from San Stefano to Bucharest (1878–1913). 

Collected papers from International scientific conference, Sofia – Blagoevgrad – Sofia, 

October 2–4, 2013. Sofia, 2014, pp. 541–553.] ISBN  978-954-2903-11-6. 

Публ. и в [Also in]: Македонски преглед/Macedonian Review, 2013, №4, 119–129. 

ISSN:0861-2277. 

 Публикацията представя спомени на Евтим Янкулов от Охрид, очевидец и 

участник в посочените събития. Спомените са част от неиздадения труд на Янкулов 

„Охрид в своето минало и настояще”, завършен на Великден 1933 г., когато авторът от 

много години е бежанец в свободна България. Поместеният откъс от два параграфа на 

заключителната глава „Преглед на събитията от последните две десетилетия” обхваща 

изпълнения с драматизъм период между началото на началото на Първата балканска 

война и истинското, но оказало се твърде кратко, освобождение на Охрид от 

българската армия през 1915 г., по време на Първата световна война. Спомените са 

важнен исторически извор за участта на македонските българи, попаднали в Кралство 

Сърбия, и за избухналото още през есента на 1913 г. Охридско-Дебърско (българво-

албанско) въстание срещу сръбското управление. 

 The publication presents some memories of Evtim Yankulov of Ohrid, witness and 

participant in the events described. His memories are a part of Yankulov’s unpublished work 

“Ohrid in its past and present”, completed on Easter in 1933 when the author had already been 

a refugee in liberated Bulgaria for many years. The two-paragraph extract from the final 

chapter, entitled “Review of events from the past two decades”, which is featured in the 

publication, concerns the dramatic period between the start of the First Balkan War and the 

real but short-lived liberation of Ohrid by the Bulgarian army in 1915 during the First World 

War. Those memories are an important historical source that sheds light on the fate of 

Macedonian Bulgarians who found themselves in the Kingdom of Serbia, and the Ohrid-

Debar (Bulgarian-Albanian) Uprising against Serbian rule which took place as early as the 

autumn of 1913. 

 

20. Среща на една българска и три албански историографии в Струга – 

международна научна конференция и кръгла маса по повод 100-годишнината от 

Охридско-Дебърското въстание (1913). [A meeting of one Bulgarian and three 

Albanian historiographies in Struga. – International scientific conference and round 

table on the occasion of 100th anniversary of the Ohrid-Debar uprising in 1913.] – 

Македонски преглед/Macedonian Review, 2013, №4, 135–139. ISSN:0861-2277.  
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 Изложението отразява една от най-значимите научни прояви на български и 

албански историци в последните години. Става дума за проведената на 28 септември 

2013 г. в Струга, Р[С] Македония, конференция за 100-годишнината от въстанието 

против сръбския режим, което в българската историография е известно като 

„Охридско-Дебърско” или „Българо-албанско”, докато за албанската 

историография/историографии (от Р Албания, Р Косово, РС Македония) то е 

„Септемврийско въстание от 1913 г.” Форумът, със съпътстващата го научна дискусия, 

открои допирните точки и разминаванията между българската и албанската гледна 

точка за събитието, но предизвика изключително негативен, яростен отзвук от страна 

на официалните институции и пресата в РС Македония. Отгласът от проявата придоби 

международни измерения с коментарите в редица балкански и европейските медии, 

като стигна и до Европейския парламент. 

 The exposition reflects one of the most significant scientific events of Bulgarian and 

Albanian historians in recent years. It concerns the conference which took place on 28 

September 2013 in Struga, R. [North] Macedonia, on the occasion of the 100th anniversary of 

the uprising against the Serbian regime, known in Bulgarian historiography as the “Ohrid-

Debar uprising” or “Bulgarian-Albanian uprising”, while in Albanian historiography/ies (from 

R. Albania, R. Kosovo, R. North Macedonia) it is known as the “September uprising of 

1913”. The forum and its corresponding scientific discussion highlighted common grounds 

and discrepancies between Bulgarian and Albanian points of view concerning said event but 

caused extremely negative and furious reactions by the official institutions and the press in R. 

North Macedonia. The response to this event acquired international dimensions with 

comments in a number of Balkan and European media, reaching all the way to the European 

Parliament. 

 

21. Concept of a Bulgarian-Albanian agreement on the eve and during the Balkan Wars 

of 1912–1913. – In: 100 Years of Independence. Speeches of the International Scientific 

Conference, Tirana, 26–27 November 2012. Volume 1. Center for Albanian Studies, 

Institute of History (Tirana). Prepared for publication by: Academic Beqir Meta. 

Session 2.  Tiranë, 2014, 314–325, ISBN: 978-9928-141-26-2.  

 

 Публикуваният доклад, изнесен на международната научна конференция по 

повод 100-годишната от Независимостта на Албания, Тирана, 26–27 ноември 2012 г., 

синтезирано представя перипетиите и проявите на концепцията за българо-албанско 

геополитическо сътрудничество в периода от „Хюриета” (т.нар. Младотурска 

революция) до края на Балканските войни. Проследени във времето са идеите, 

контактите и опитите за постигане на съглашение, предприети както от българска, така 

и от албанска страна. 

 The report published, which was presented at the international scientific conference on 

the occasion of the 100th anniversary of the independence of Albania held on 26-27 

November 2012 in Tirana, features a synthesis of the ups and downs and manifestations of the 

concept for a Bulgarian-Albanian geopolitical cooperation in the period between the 

“Hürriyet” (the so-called Young Turk Revolution) and the end of the Balkan Wars. Ideas, 

contacts and attempts to reach an agreement both on the part of Bulgarians and Albanians are 

followed through time. 
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22. Предистория и планиране на българо-албанското (албано-българското) 

въстание от 1913 г./ Parahistoria dhe planifikimi i kryengritjes bullgaro-shqiptare 

(shqiptaro-bullgare) nga viti 1913.  – В: 100 години от Охридско-Дебърското 

въстание. Институт за исторически изследвания – БАН, Държавна агенция 

„Архиви”, Македонски научен институт – София, Български културен клуб – 

Скопие, С., 2014, 41–55. [Background and planning of Bulgarian-Albanian (Albanian-

Bulgarian) uprising of 1913. – In: 100 Years Ohrid-Debar Uprising. Institute for 

Historical Studies – BAS, State Agency “ARCHIVE”, Macedonian Scientific Institute – 

Sofia, Bulgarian Culture Club – Skopje. Sofia, 2014, pp. 41–55.] ISBN 978-954-2903-14-

7.  

Публикация само на албански [Only in Albanian]: Parahistoria dhe planifikimi i 

kryengritjes bullgaro-shqiptare (shqiptaro-bullgare) nga viti 1913. – Në: Kryengritja e 

Shtatorit dhe Lufta e Petrinjës 1913 (Përmbledhje kumtesash nga Konferenca 

Shkencore e mbajtur në 27–28 shtator 2013), Shoqata e Historianëve Shqiptarë në 

Maqedoni – dega Strugë, Komuna e Strugës, 2015, 235–241, ISBN:978-608-207-157-2. 

Израз на идеята за политическо и военно сътрудничество между 

освободителните движения на българи и албанци, съвместното въстание на двете 

народности срещу сръбската власт в Македония през 1913 г. има дълга и сложна 

предистория. Заглъхнала в навечерието на Балканските войни (поради съдбоносното 

решение на България в полза на Балканския съюз), тази идея скоро се възражда въз 

основа на общата тежка участ на българското и албанското население под 

насилствените режими на Сърбия и Гърция. По различни причини е пропуснато най-

удобното време за единодействие по време на Втората балканска война. След 

Букурещкия договор Вътрешната македоно-одринска революционна организация 

(ВМОРО) и нейните албански съюзници не изоставят плановете си за общо 

въстаническо движение срещу сръбските власти. При всичките си слабости във военно 

отношение, въстанието е забележителна проява на колективната воля за свобода, която 

обединява, както никога досега, македонските българи, албанци и турци, които се 

присъединяват към тях, срещу общия потисник. 

An expression of the idea of a political and military cooperation between the liberation 

movements of Bulgarians and Albanians, the joint uprising of both nations against the Serbian 

rule in Macedonia in 1913 has a long and complex background. Silenced on the eve of the 

Balkan wars (due to Bulgaria’s fateful decision in favor of the Balkan League), this idea was 

soon revived on the basis of the common bleak fate shared by the Bulgarian and Albanian 

population under the occupational regimes of Serbia and Greece. For various reasons, the 

most convenient time for unity of actions during the Second Balkan War was missed. After 

the treaty of Bucharest, the Internal Macedonian-Adrianople Revolutionary Organization 

(IMARO) and its Albanian allies did not abandon their plans for a comprehensive rebel 

movement against the Serb authorities. For all its weaknesses in military terms, this uprising 

is a remarkable manifestation of the collective will for freedom, that united like never before 

Macedonian Bulgarians, Albanians, and the Turks who joined them against their common 

oppressor. 

23. Съвременен тематичен и интердисциплинарен облик на списание 

„Македонски преглед” (1991–2014). [Contemporary thematic and disciplinary aspects 
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of the “Macedonian Review” journal (1991-2014).] – Македонски преглед/Macedonian 

Review, 2014, №4, 35–44. ISSN:0861-2277.  

След възобновяването на списанието през 1991 г. като орган на Македонския 

научен институт (МНИ), до този момент редовно са издадени 92 броя. Публикувани са 

над 1200 текста, разпределени главно в няколко традиционни категории: изследвания 

(проучвания, статии и доклади), документи и материали, рецензии и коментари, вести, 

официални становища на МНИ. Анализът им води до извода, че съвременното 

списание „Македонски преглед“ се оформя като издание, доминирано от исторически 

изследвания и публикации за периода на Възраждането, Новата и Най-новата история 

на българското население в Македония, както и от езиковедски изследвания. 

Списанието все още не е завършило напълно своя интердисциплинарен облик, което 

остава задача на бъдещето. По-важното е обаче, че оригиналният му профил, 

ревностното придържане към традицията и качеството на научната продукция, помага 

на МНИ да поддържа неизменен престижа си на„най-дълго просъществувал и един от 

най-влиятелните центрове“ за изследване на Македонския въпрос. 

Since the journal was resumed in 1991 as a body of the Macedonian Scientific 

Institute (MSI), the editions issued regularly so far number 92. More than 1 200 texts have 

been published, mainly in several traditional categories: research (studies, articles and 

reports), documents and materials, reviews and comments, news, official opinions of the MSI.  

The authors' analysis leads to the conclusion that contemporary journal "Macedonian Review" 

is shaped as a publication dominated by historical research and publications on the Bulgarian 

Renaissance period, the new and the most recent history of the Bulgarian population in 

Macedonia, as well as linguistic studies. The interdisciplinary aspect of the journal has not yet 

been fully completed, thus remaining a task in the future. More importantly, however, its 

original profile, painstaking preservation of traditions and the quality of its scientific 

production help the MSI maintain its unfailing prestige as "the longest running and one of the 

most influential centres" for the study of the Macedonian question. 

 

24. ВМОРО и македонското движение в България след Букурещкия договор от 

1913 г./IMARO and Macedonian Movement in Bulgaria after Bucharest Treaty 1913. – 

В: 100 години от Балканските войни. Международна научна конференция, 11 

ноември 2013, София. Институт за исторически изследвания – БАН. С., 2015/In: 

100th Anniversary of the Balkan Wars. International Scientific Conference, November 

11, 2013, Sofia. 2015. Institute for Historical Studies – BAS. Sofia, 272–289, 594–61. 

ISBN 978-954-2903-17.  

 В статията се анализират идейно-политическите и организационни проблеми на 

освободителното движение на македонските българи в условията на шока от 

националното крушение 1913 г. Ключови моменти в изложението са два протокола 

чернови, нахвърляни от полк. Александър Протогеров по време на сбирки на 

македонски дейци, свикани от Централния комитет и Задграничното представителство 

на Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО) в София. 

Единият запис хвърля лъч светлина върху дебата за постъпките на организационното 

ръководство, неговата легитимност и съпричастността му към катастрофата, търсенето 

на виновници за „общия погром” на българския национален идеал. Другият текст 

отразява размяната на мнения относно съдържанието на автономния лозунг след 

подялбата на Македония и политическото представителство на македонското движение 

в Българското народно събрание. По един или друг начин, за добро и лошо, 
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повдигнатите от съвещанията през 1913–1914 г. въпроси намират своя отговор по-

късно – в развитието на движението между двете световни войни. 

 The article analyses ideological, political and organizational problems faced by the 

liberation movement of Macedonian Bulgarians in the state of shock caused by the national 

collapse in 1913. The key highlights in the exposition are two drafts of minutes jotted down 

by colonel Alexandar Protogerov during meetings of Macedonian functionaries organized by 

the Central Committee and the Foreign Representation of the Internal Macedonian-

Adrianople Revolutionary organization (IMARO) in Sofia. One of those drafts sheds a beam 

of light on the debate concerning the acts taken by organizational leaders, their legitimacy and 

involvement in the catastrophe, the search for culprits for the “total wrecking” of the 

Bulgarian national ideal. The other text reflects an exchange of views on the content of the 

autonomous motto after the division of Macedonia and the political representation of the 

Macedonian movement in the Bulgarian national assembly. One way or another, for better or 

worse, the questions raised during these meetings in 1913–1914 found their answer later, in 

the development of the movement between the two World Wars. 

 

 

25. Вътрешната македонска революционна организация и дейността на генерал 

Георги Тодоров като петрички окръжен управител 1926–1927 г. [Internal  

Macedonian Revolutionary Organization and activity of general Georgi Todorov as 

Petrich regional governor in 1926–1927.] – Македонски преглед/Macedonian Review, 

2015, №4, 67–78, ISSN:0861-2277.  

Темата на съобщението, свързана с т. нар. Петрички инцидент от 1925 г., е 

кратък и сравнително малко известен епизод от биографията на известния български 

командир на пехотата генерал Георги Тодоров, а именно работата му като областен 

управител на Петрич през 1926–1927 г. Краткият период, през който генералът 

изпълнява тази роля, не му позволява да покаже пълните си възможности на 

администратор в тежкото и условно мирно време на Пиринския край след 1919 г. Не е 

липсата на умения, такт, връзки и лични престиж сред местното население, които 

налагат назначението му за областен управител да бъде прекъснато твърде скоро от 

премиера Андрей Ляпчев. Причината се обяснява като цяло и образно казано, с 

драстичната разлика в здравния статус на българското национално тяло преди и след 

1919 г. Изграждането на прословутата „държава в държава” на ВМРО в Петрич през 20-

те години на миналия век не могат да бъдат регулирани от институциите на Царството 

в техния вид, налични ресурси и неработещи предвоенни механизми. Процесът 

получава мощен тласък през 1923–1925 г. със серията от вътрешни и външни 

сътресения, чийто безпогрешен кулминационен момент е т. нар. Петрички инцидент, 

когато ВМРО се притичва на помощ на бедната „постньойска” България срещу 

домашни разрушители и чужди врагове. И това има своята цена. Част от сметката се 

плаща чрез оттеглянето на генерала, олицетворение на „старата“ държавна политика, 

под натиска на „подмладения“ революционен елит, ръководен от Иван Михайлов. 

Концепцията на последния за мястото, ролята, значението и бъдещето на 

Организацията като самостоятелен фактор в живота на България трудно приема 

всякакви възпиращи, макар и „меки“ намеси на официалните власти в делата на 

неговата Пиринска база. 
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The topic of this communication, relating to the so-called Petrich incident of 1925, is  

a short and relatively little known episode in the biography of the famous Bulgarian infantry 

commander General Georgi Todorov, namely his work as Petrich regional governor in 1926–

1927. The short period, during which the General performed this role, did not allow him to 

show his full capabilities as administrator in the difficult and contingent peacetime life in the 

Pirin region after 1919. It is not the lack of skills, tact, links and personal prestige among the 

local population that cause his appointment as a district governor to be cut short too soon by 

Prime Minister Andrey Lyapchev. The reason is explained, in general and figuratively, as the 

drastic difference in the health status of the Bulgarian national body before and after 1919. 

The construction of the infamous “state within a state” of the IMRO in Petrich in the 1920s 

could not be regulated by the institutions of the Tsardom with the structure, available 

resources and inactive prewar mechanisms they had at the time. The process received a 

powerful boost in 1923–1925 with a series of internal and external perturbations, whose 

unmistakable climax was the so-called Petrich Incident, when the IMRO came to the rescue of 

poor “post Neuilly” Bulgaria against domestic destroyers and foreign enemies. And that had 

its price. The ‘score’ was partially settled by dismissing the general, the epitome of the “old” 

state policy, under pressure from the “rejuvenated” revolutionary elite, led by Ivan Mihaylov. 

The latter’s concept about the place, role, importance and future of the organization as an 

independent factor in Bulgarian life did not tolerate any deterring, albeit “soft”, interventions 

of the public authorities in the affairs of his Pirin base. 

 

26. Заметки на полях книги Л.И. Жилы «ВЕНСКАЯ “ЛОВУШКА”: ИСТОРИЯ 

ПЕРЕГОВОРОВ МЕЖДУ СССР И ВМРО ТОДОРА АЛЕКСАНДРОВА». 

Славяноведение/Slavyanovedenie, 1, 2017, 79–88. [Remarks on the margins of L. 

Zhilaʼs book «“The Viennese catch”: the history of negotiations between the USSR and 

Todor Aleksandrovʼs VMRO».] ISSN: 0869-544X. ISI IF:0.091. (Съавтор Лабаури, 

Дмитрий О.[co-author Labauri, D. O.])  

Изследването влиза в научната дискусия по теоретични въпроси, свързани с 

характера на македонското освободително движение в края на ХIХ в. и първата трета 

на ХХ в. Авторите предлагат собствен отговор на въпроса за същността на това 

движение: дали това е проява на българо-македонския иредентизъм или македонски 

политически сепаратизъм. 

The article examines scientific discussions on theoretical questions concerning the 

nature of the Macedonian liberation movement towards the end of the 19th century and the 

first third of the 20th century. The authors propose their own answer to the question about the 

nature of that movement: whether it was a manifestation of Bulgarian-Macedonian 

irredentism or Macedonian political separatism. 

 

27. Българското националноосвободително движение в Македония (1893–1912) – 

идеология, политика, революция/The Bulgarian National Liberation Movement in 

Macedonia (1893–1912) – Ideology, Politics, Revolution. – Македонски 

преглед/Macedonian review, 2017, 3, № 7–34. ISSN:0861-2277.  

Публ. само на английски [Only in English]: The Bulgarian National Liberation 

Movement in Macedonia (1893–1912) – Ideology, Politics, Revolution. – Macedonian 
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Review. Macedonian Scientific institute. Special Issue, 2019. p. 136–149. ISSN:0861-

2277. 

 В статията се проследява развитието на националноосвободителното движение 

на македонските българи, по-специално – на Вътрешната македоно-одринска 

революционна организация (ВМОРО), във взаимносвързаните и обуславящи се сфери 

на идеологията, политиката и революционната борба. Разкриват се същността и 

обосновката на автономизма като етап от иредентистката стратегия по модела на 

Съединението между Княжество България и Източна Румелия през 1885 г. 

Въоръжената борба е целенасочено настроена на такъв режим, който да осигури 

необходимия баланс между издръжливост и разход на усилия (жертви) в сблъсъка с 

Османската империя, за да се предизвика въвеждане и прогресивно задълбочаване на 

реформите в „Европейска Турция” от Великите сили по посока автономизацията на 

Македония. В същата посока са съсредоточени и усилията за привличането на 

съюзници в лицето на националните движения на власи и албанци. Когато тези 

перспективи са премахнати от т.нар. Младотурска революция – Хюриет, единствена, 

макар и твърде рискова за българския национален идеал, опция на освободителното 

движение остава войната на България (и балканските ѝ съюзници) срещу Османската 

империя. 

 The article follows the development of the national liberation movement of 

Macedonian Bulgarians, and specifically the Internal Macedonian-Adrianople Revolutionary 

organization (IMARO), within the interlinked and contingent areas of ideology, politics and 

revolutionary fighting. It reveals the substance and justification for autonomism as a stage of 

the irredentist strategy following the model of unification between the Principality of Bulgaria 

and Eastern Rumelia in 1885. Armed fighting is purposefully set to follow such a regime that 

would provide the necessary balance between endurance and cost of effort (casualties) in the 

conflict with the Ottoman Empire in order to induce gradually intensifying reforms in 

“European Turkey” by the Great Powers aimed at the autonomization of Macedonia. Efforts 

to enlist allies among national movements of Vlachs and Albanians were focused in the same 

direction. When these prospects were eliminated by the so-called Young Turk Revolution – 

the Hürriyet, the only option for the liberation movement, albeit too risky for the Bulgarian 

national ideal, was for Bulgaria (and its Balkan allies) to wage war on the Ottoman Empire. 

 

28. Геоикономически перспективи на България според стопански експерти при 

Щаба на Действащата армия през Първата световна война. [Geo-economic 

prospects of Bulgaria according to economic experts at the Headquarters of the Acting 

army during the First World War.] – Македонски преглед/Macedonian Review, 2019, 

№3, 83–94, ISSN:0861-2277. 

Статията представя възгледите на авторитетни български икономисти за мястото 

на България във въображаемия световен ред и международния пазар след Голямата 

война, формирани преди националната катастрофа. В частност, тя разглежда мненията 

на служителите на една твърде специфична структура към Щаба на Действащата армия 

– Секцията за стопански проучвания. Те обосновават геоикономическите причини за 

установяването на България като регионален фактор в Югоизточна Европа. Водещата 

идея е, че ако тази цел не бъде постигната, българската национална икономика просто 

няма да бъде „достатъчно внушителна и следователно устойчива, за да преодолее 

бурите, които носи икономическата война на бъдещия мир“. Ньойският договор, 
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„узаконявайки” българската национална катастрофа с „правото” на силата, доказва в 

дългосрочен план валидността на това решение. 

The article presents the views of reputed Bulgarian economists about Bulgariaʼs place 

in the imagined world order and the international market after the Great War, formed before 

the national collapse. In particular, it examines the opinions of the employees of a rather 

specific structure at the Headquarters of the Acting Army – the Economic Research Section. 

They justified the geo-economic reasons for establishing Bulgaria as a regional factor in 

Southeastern Europe. The main idea was that if this goal was not achieved, the Bulgarian 

national economy would simply not be “large enough, and therefore sustainable, to overcome 

the storms brought about by the economic war of the future peace”. By “legalizing” the 

Bulgarian national catastrophe with the “right” of power, the Treaty of Neuilly proved the 

validity of this judgment in the long run. 

 

29. Цели и издателска дейност на Македонския научен институт. – В: Библиотеки – 

четене – комуникации. Осемнадесета национална научна конференция с международно 

участие. 14 и 15 ноември 2019, Велико Търново.  В. Търново, Народна библиотека „П. Р. 

Славейков“, 2020, 495–500. [Goals and publishing of the Macedonian Scientific Institute. 

– In: XVIII national scientific international conference dedicated to the 130th 

anniversary of the first public library in the town of Veliko Tarnovo and the topic of the 

implementation of library legislation, copyright and related rights in the work of 

libraries. Veliko Tarnovo, November 14–15, 2019. Veliko Tarnovo, 2020, pp. 495–

500.]ISSN 1313-8138 (print)/ ISSN 2683-0981 (online). 

 Статията проследява почти вековната традиция в целите и издателската дейност 

на Македонския научен институт от основаването му на 21 декември 1923 г. до наши 

дни. Тази традиция прави Института най-старият функциониращ научен център в света, 

посветен на изследването и обективното осветляване на Македонския въпрос.  

 The article follows the almost centenarian tradition in the aims and publishing activity 

of the Macedonian Scientific Institute since its inauguration on 21 December 1923 until this 

day. This tradition makes the Institute the oldest functioning scientific center in the world 

devoted to researching and shedding light in an objective way on the Macedonian question. 
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