
С Т А Н О В И Щ Е

за дисертационния труд на Камелия Каменова Божилова – 

„Документалното наследство на здравната администрация и здравни 

професионални  организации в Централния държавен архив /1879-1944 г./”

Дисертацията на Камелия Божилова е посветена на една изцяло 

неразработвана проблематика. Отдавна не бях чел подобен труд с  толкова 

много поставени за решаване проблеми. Така например, тук са налице 

приноси в областта на архивознанието и на архивното дело в България, 

историята на държавните институции и на синдикалното движение у нас, 

въпроси, свързани с развитието на българската журналистика и на 

медицинската наука и пр. и пр. В  най-общ план всичко това са приноси и в 

политическата история на България, тук ще намерят градиво и 

изследователите на тази най-обобщаваща научна сфера. В своето 

становище аз ще се спра единствено на проблемите в рамките на моята 

компетентност.

 На първо място, важен момент е проследеното развитие на здравната 

администрация в България. Много добре е очертана ролята на Временното 

руско управление /1878-1879 г./ за полагане основите на системата на 

държавните здравни учреждения /с 14-29/. Показана е еволюцията в тази 

система, като е разкрита основополагащата роля на трите законодателни 

акта: Санитарният закон от 1888 г., Законът за опазване на общественото 

здраве от 1903 г. и Законът за народното здраве от 1929 г. В дисертацията е 

обрисуван добре прогресивно развиващия процес на усъвършенстване на 

управленческата дейност в сферата на здравеопазването.

 Обстойното проучване на архивния фонд на Главното управление на 

народното здраве показва разностранните задачи, които това учреждение е 

реализирало – впечатлява например фактът, че то е осъществявало и 



редица функции на социалната политика на държавата в това число и 

подпомагане на икономически слабите слоеве.

 Много ценни са страниците, посветени на професионалните 

организации на работещите в здравеопазването: Българският лекарски 

съюз, Българският зъболекарски съюз и Българският фармацевтичен 

кондиционерен съюз. С изненада откриваме факта, че днешните остри 

противоречия между Лекарския съюз и Министерството на 

здравеопазването имат своите паралели в сходни, еднотипни конфликти 

между лекарската организация и държавните органи още в периода 

1919-1944 г.

 Съществени са приносите за историята на медицината и 

медицинското образование в България. Така например, разкрито е 

съдържанието на редица лични фондове в Централния държавен архив на 

Република България. Това са документални сбирки на водещи български 

лекари в това число на преподаватели в Медицинския факултет на 

Софийския университет.

 Много важен момент за политическата история на България са 

оповестените материали, от които проличават грижите на българските 

власти за здравеопазването в ново присъединените земи: Вардарска 

Македония и беломорска Тракия в периода 1941-1944 / с. 218-220/. От тях 

още един път се вижда, че становищата на скопските историци за 

окупаторския характер на българското управление в Македония са 

несъстоятелни. От дейността на здравните органи в тези райони проличава, 

че тези земи са били таксувани като равноправни части на Царство 

България.

 Много страници са отделени на проблемите на архивистиката. В това 

отношение особено внимание заслужават параграфите 1.3., 1.4. и 1.6. Така 

например в параграф 1.3 е разкрита практиката за придобиване на 

документите на здравните учреждения /с.103-104/, а също така се уточнява 

кога и как започва да се разгръща изследователския интерес към тези 



проблеми /с.105-106/. Особено ценен в това отношение е обзорът на 

документите на Главното управление на народното здраве и на Института 

за народно здраве /с.110-1278, 130-133/. Показано е значението на тези 

извори за историографските изследвания и то не само по въпросите на 

здравеопазването.

 Към дисертационния труд имам и някои критични бележки. Най-

съществената от тях е, че текстът се е нуждаел от по-активна редакторска 

работа: за преодоляването на излишното многословие, за буквалното 

преразказване на редица документи, заради многото повторения на едни и 

същи неща и пр.

 В заключение: Дисертационният труд на Камелия Божилова има 

изцяло приносен характер, отговаря напълно на изискванията за научна 

разработка, поради, което смятам, че на авторката трябва да бъде 

присъдена научно-образователната степен „ доктор”.
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