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Обща характеристика на дисертационния труд

Актуалност на проблема

В съвременната действителност все по-ярко се открояват проблеми в 
исторически, социален и етичен план, свързани с европейската интеграция, 
реформата и приспособимостта на българската здравна система според европейските 
и световни изисквания. Решаването на въпросите на общественото здравеопазване се 
изостря от социална и политическа гледна точка. Изучаването на здравната система в 
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мащаба на дадена държава показва качеството на живот на населението, развитието и 
просперитета на нацията. Общественото здравеопазване, синтезирало историческата 
и политическа действителност, дава ясна характеристика на принципи на 
управление, организация и тенденции в развитието на здравните системи и показва 
правдива картина за общественото и политическо развитие на дадена страна.  
Поставените на дневен ред проблеми все по-често мотивират изследователите да 
обърнат поглед към историческото  развитие на българското здравеопазване и 
медико-социално дело, с акцент върху  социалното подпомагане, обществените 
осигуровки, грижата за бедни, болни и безработни. Изпъква нуждата от изследване и 
представяне възникването и дейността на българските здравни институции и 
професионални медицински организации. 

 Все по-често в научното пространство присъстват разработки по здравен 
мениджмънт и социални изследвания със здравеопазна насоченост. Сред актуалните 
проблеми на здравната реформа и ефективната организация на българското 
медицинско обслужване възниква необходимостта от познаване миналото на 
здравната система, формиране на изводи и извличане на поуки от стари грешки и 
успехи. Нужно е не само използване и внедряване на чуждия опит, но и познаване на 
историята на българската здравна административна система с всички постижения и 
несполучливи реформи. 

Изследването на здравната администрация  и нейните документални и архивни 
ресурси са източник на познание за развитието на управленската практика и 
механизми през различните етапи на модерната българска държавност.

Здравната администрация принадлежи към «новите администрации», чието 
възникване на европейския континент бележи стъпките на социализиране на 
държавата, процес, в който тя поема все повече и по-широка отговорност.

През разглеждания в дисертацията период (1879-1944 г.), изпълнявайки 
своите функции в областта на здравната статистика и всекидневното проследяване и 
регистриране на «санитарно-хигиенната» и епидемологическата обстановка в 
страната, здравната администрация създава масиви от документи, ценен източник за 
изследвания в областта на демографията, с акцент върху  развитието на демографския 
ръст, на структурата на раждаемостта, заболеваемостта и смъртността на 
населението. 

Очертаните, макар  и частично проблеми, са свързани с търсенето на други 
фактори за развитието на обществото, освен традиционно изследваните икономика, 
политика, култура. Дисертационният труд има амбицията да свърже тяхната 
значимост и познавателен потенциал с архивните ресурси на Централния държавен 
архив и възможностите, които архивът предоставя на изследователите. А това е една 
актуална задача - поставени в условията на безмилостна конкуренция на пазара на 
услуги в областта на информацията, през последните десетилетия архивите трябва 
системно да отстояват позициите си на важен обществен институт, който не само 
съхранява познание, но и активно подпомага изследователските практики в 
обществото. 

Изследването на институциите и анализът на техните запазени документални 
свидетелства спомага да се осигури видимост на реализираните мерки в модерната 
българска държавност, да се проследи мястото на съответната администрация в 
обществения и културен живот. Съхранените документи на администрациите, 
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осъществявали дейността си след Освобождението, в това число и специализираната 
здравна администрация  и здравни професионални организации, разкриват не само 
историческото им развитие, техните структурни особености и начини за 
комуникация, но и реализираните социални мерки. Документалните извори дават 
възможност и за проследяване на управленски функции, за анализиране на тяхната 
нормативна и регулативна функция.  

Актуалността на дисертационния труд се определя и от стремежа му  да  
допринесе за развитието и утвърждаването на методологията на институционалните 
изследвания в специалност „Архивистика и документалистика“ като комплексна 
област, която изследва еволюцията на администрацията и контекста, в който 
документите са създадени и се използват, има за задача да разглежда в цялост и 
взаимовръзка институциите и техните документални и архивни ресурси. 

Разработеност на темата до момента

В световен мащаб проблеми от сферата на историята на медицината и 
организацията на здравеопазването започват да се изследват, изучават и преподават 
от края на ХVІІІ и ХІХ в.

В научната литература няма самостоятелно изследване, посветено на 
българската здравна администрация  и здравните професионални организации през 
разглеждания в дисертационния труд период. Първият систематичен опит за 
съставяне на цялостна история на българското здравеопазване, организация на 
здравната администрация и представяне на първоначалната й нормативна основа, е 
юбилейната книга, издадена през 1904 г. под редакцията на д-р Марин Русев, 
посветена на 25-годишнината от възникването на българското здравеопазване. В това 
ценно и рядко издание, освен историята на законодателното уреждане на “здравната 
част”, е представена и пълна библиография на българската медицинска литература, 
съставена от Христо Докторов. През 1932 г. е отпечатана книгата на Стефан Джаков 
“История на медицината” с предговор  от Асен Златаров. В исторически план 
развитието на българската медицина и здравеопазване, включително и някои негови 
административни и организационни аспекти, е обект на анализ в изследователската 
дейност на Вера Давидова. Сред по-новите изследвания, посветени на историята на 
медицината в България, следва да споменем колективната монография на Владимир 
Василев, Христо Големанов и Никола Запрянов. Ценни съвременни изследвания със 
здравна и социална насоченост са трудовете на доц. д-р Миладин Апостолов.

Посочените изследвания разглеждат различни аспекти от историята и 
организацията на българското здравеопазване и медицина, например  посочват се 
основни закони в сферата на здравеопазването, проследява се историята на 
медицинското образование в България (създаването на Медицинския факултет, 
научните постижения на българските лекари, броят, разпределението и мястото на 
получаване на образование на лекарските кадри) и др. Но обект на изследване в 
изброените трудове не е самото здравно ведомство, административните актове и 
документи, които полагат основите на българските здравни институции. Изследвано 
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е възникването и развитието на Българския лекарски съюз, но други съсловни 
здравни организации, като Българския зъболекарски съюз и Българския 
фармацевтически кондиционерен съюз не са представени. Липсват научни 
разработки за тяхната история. Що се отнася до институционалните и архивни 
аспекти, обект на дисертационния труд, те не са били подлагани на детайлно научно 
проучване. 

Обект на изследване, цели и методи, използвани при написване на 
дисертацията

Обект на изследване  на настоящата дисертация е документалното 
наследство и историята на централната здравна администрация в България и  
здравните професионални организации в България  за периода 1879 – 1944 г. 
Времевият обхват на изследването съответства с историческия период на възникване 
и дейност на централната здравна администрация – от учредяването на първия 
Медицински съвет през 1879 г. – до прекратяването на дейност на Главна дирекция 
на народното здраве през 1944 г. и създаването на Министерство на народното 
здраве, хармонира с хронологическите граници на изследваните документи (периода 
от Освобождението до 1944 г.), в синхрон е с периодизацията в българската история

Основни цели на дисертацията са: 
• да защити тезата за еволюция в сферата на здравната администрация 
през периода 1879-1944 г. чрез анализ на документирането на нейните 
функции и дейност, отразени в официалните издания и архивния фонд 
на здравното ведомство;

• да изследва и друг важен сегмент, допълващ функционирането на 
здравната институция  - професионалните здравни организации. В 
дисертацията се проследява възникването и развитието на Българския 
лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз и Българския 
фармацевтически кондиционерен съюз. Проучват се печатните органи 
и съхранените документи от дейността на съсловните организации, 
които са важен източник за участието им като активен фактор  в 
управленския механизъм на българското здравеопазване; 

• да анализира и оцени информационния потенциал на документалното 
наследство на здравната администрация и професионалните здравни 
организации за периода 1879 – 1944 г. в Централния държавен архив. С 
оглед на това, в изследването са обхванати техните официални издания 
и е направена характеристика на съдържащите се в тях публикации на 
законодателни и административни документи, които, наред с 
архивните им фондове, са две страни от една и съща дейност, 
подсигуряваща управлението. Проследява се архивната политика по 
отношение на документалното наследство на здравното ведомство и 
съсловните медицински сдружения; анализира се състава и 
съдържанието на основни групи документи в обхванатите архивните 
фондове. Привлечени са и лични фондове на лекари, което позволява 
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да се изследва ролята на човешкия фактор в системата на здравната 
администрация;

• да подпомогне бъдещи изследвания в сферата на хуманитаристиката, 
медицинските и социални науки . За нуждите на бъдещи 
ретроспективни изследвания със здравна, социална или историческа 
проблематика в настоящата дисертация са изготвени тематични 
каталози по съвременни актуални въпроси на българското 
здравеопазване, които кореспондират със сходни проблемни полета от 
периода - първото десетилетие на ХХ в. до 1944 г. и колекция 
биографии и автентични подписи и портрети на български лекари-
общественици.

Основни използвани методи за написване на изследователския труд са 
проучване на архивни фондове, нормативни документи, специализрана литература и 
официални издания, формиране на изводи, анализи и оценки, изготвяне на архивни 
справочници.

Структура и съдържание на дисертационния труд

Дисертационният труд се състои от съдържание, увод, три глави, заключение, 
декларация за оригиналност, библиографска справка и списък на съкращенията. 
Дисертацията е с обем 271 страници.

 Глава І - Централната здравна администрация в България и 
документирането на нейната дейност е разделена на няколко параграфа. В 1.1 
Структурно развитие, отразено в устройствените документи на централната 
здравна администрация се представя структурното развитие на специализираната 
здравна институция - Главна дирекция  на народното здраве, отразено в 
устройствените документи на централната здравна администрация – здравни закони, 
административни правилници и други нормативни актове, годишни бюджети за 
приходите и разходите на държавата и др. В анализа са включени и някои 
законопроекти, с оглед обогатяване на информацията, отнасяща се за развитието на 
идеите в областта на организацията и функционирането на здравните институции, 
независимо дали са осъществени в практиката. Представени са публикувани 
документи, които съдържат данни за развитието на здравната администрация през 
изследвания период. 

В този параграф се разглеждат първите основополагащи документи за 
българското здравеопазване, които са създадени през периода на Временното руско 
управление (1877-1879 г.). Тяхното проучване, изследване и анализране са важни за 
историята на българската здравна администрация, защото тези документални 
свидетелства, макар и без нормативна стойност, са индикатор на санитарното 
състояние в страната през този период. Те отразяват основните насоки и тенденции, 
според които трябва да се развива бъдещата здравна институция, служат за модел за 
изработване на бъдещите законови актове, имат информативна и статистическа 
функция. 

 Най-общо основополагащите документи за българското здравеопазване 
могат да бъдат разделени в следните групи:
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1) Административни актове по общи организационни въпроси, в които 
се засягат и здравни проблеми – инструкции на Завеждащия 
гражданските дела по различни области на управление, “Проект за 
главните основи на Гражданското управление в санджаците и 
окръзите (каазите) на българските земи”;

2) Публикувани документи с информативна и статистическа функция – 
“Паметна бележка” на д-р Ю. Кехер.

3) Документи, които служат за модел при съставянето на бъдещи 
нормативни актове – “Соображения об устройстве медицинской 
части”, “За санитарните власти”.

Положенията, фиксирани от проектите “Соображения об устройстве 
медицинской части” и “За санитарните власти” са в основата на първите наредби в 
здравната област, които имат законодателен характер. Това са “Временни правила 
за устройството на медицинското управление  България”. Те са утвърдени от 
императорския комисар  на 1 февруари 1879 г. и са считани за основа на 
здравеопазването в България. В тях не са отразени някои положения, заимствани от 
руската земска медицина, присъстващи в двата проекта, като безплатно болнично 
лечение, безплатни прегледи на градските лекари, създаване на здравен фонд.

Изследвани са подробно Временните правила, които регламентират 
централното медицинско устройство, медицинското управление на окръжията и 
градовете, реда за назначение на служба на медицинските длъжности, болничното 
устройство и устройството на аптеките. “Временните правила” са законодателен акт, 
който дава подробни указания за учредяването, функциите и правомощията на 
първото здравно административно ведомство в страната. Според изискванията на 
този устройствен документ централното управление на здравеопазването в България 
се съсредоточава в колегиално учреждение – Медицински съвет, който решава 
всички научни и административни въпроси. Изследвани и анализирани са 
функциите, дейността и правомощията на този нов тип специализирана 
администрация, проследено е и развитието на болничната мрежа и санитарната 
положение в страната. 

Представени са  “Граждански медицински закони”, утвърдени на 5 ноемри 
1882 г. Проследяват се и се оценяват промените в структурата на здравната система и 
новите длъжности, които се регламентират според тези закони. Въведена е 
длъжността генерал – инспектор  по санитарната част, настъпват промени в статута 
на Медицинския съвет, учредена е нов вид административна структура – 
Медицинско управление при Министерство на вътрешните дела.

Изследван е и новият Санитарен закон, който е приет от V ОНС и утвърден с 
указ № 545 от 18 декември 1888 г. Той променя и разширява административната 
структура на българската здравна система и регламентира съсредоточаване на 
санитарното управление в една висша санитарна власт – Гражданска санитарната 
дирекция  при Министерство на вътрешните работи. Анализирани са и новите 
компетенции на Върховния медицински съвет, който вече е санитарен орган към 
Министерството на вътрешните работи. Той е съвещателно тяло, което обсъжда 
всички въпроси, свързани с общественото здраве и санитарната служба. 
Анализирани са и “Правилник за заседанията и вътрешния ред на ВМС”, приет през 
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1889 г. и основните изменения  към Санитарния закон, реализирани през периода 
1890 г. и 1904 г. 

Следващият представен и анализиран закон, който променя структурата и 
дейностите на централната здравна администрация е “Закон за опазване  на 
общественото здраве”(ЗООЗ). Той влиза в сила на 30 декември 1903 г. и според 
неговите постановления ръководството на здравната администрация се 
съсредоточава в централното управление - Дирекцията за опазване общественото 
здраве, пряко подчинена на Министерство на вътрешните работи. Върховният 
медицински съвет продължава да съществува само като научно-съвещателно тяло. 
Проследяват се централната и локална организация на централната здравна 
институция - Дирекцията за опазване общественото здраве, която се допълва с 
Бактериологичския, Противочумния, Химическия и Хигиеническия институти като 
централни подведомствени учреждения  и разширението на болничната мрежа. 
Разгледани са приетите правилници за “медицинската част”, които регламентират 
правата и задълженията на висшите служители на Дирекцията, вътрешния ред на 
заседанията на Върховния медицински съвет, отношенията между  служителите, 
организацията на деловодството, начините за документиране на дейността на 
здравните органи. 

На 9 март 1929 г. от ХХ ОНС е приет нов Закон за народното здраве  (ЗНЗ). 
Изследвана е еволюцията в системата на здравната администрация, реорганизация на 
здравното дело в страната, специализацията и систематизацията на медицинската 
помощ. Иновативен момент в закона е въведеното задължително членуване на 
лекарите в Българския лекарски съюз. Анализирани са новите административни 
структури, които са учредени (проследяват се регламентираните в Закона за 
народното здраве въпроси и проблеми по организацията и структурата на 
здравеопазването, нейните институции на различни нива в административно-
териториален порядък) и новите социални инициативи, които се включват в 
задълженията на здравната институция (специфичните противоепидемични, 
санитарно-благоустройствени, хигиенни, лекарствоснабдителни и др. аспекти, 
включването на социално-хигиенни елементи в борбата с туберкулозата, 
алкохолизма, дейностите на здравната система в борбата със социалните болести, 
опитите за ангажиране на обществеността в здравеопазната дейност – чрез 
хигиеническите съвети, мерките за за борба с маларията, различни здравеопазни 
мерки и др.). 

В 1.2. Официални издания. Преглед на периодичните медицински 
издания в сферата на здравеопазването се изследват официалните издания  на 
здравната администрация. В тях се очертават най-важните насоки в развитието на 
българската здравна система и мненията и исканията на лекарската общност. 
Основен акцент при анализа се поставя върху  отразените на страниците им 
управленски решения, окръжни постановления, статистически данни, структурни 
промени, документиране  дейността на ведомствени органи, представяне на  нови 
законопроекти, даване на мнение и критика на действащи закони и наредби. 

Първото официално медицинско списание е издаваното от Медицинския 
съвет – “Медицинска сбирка”. Първият брой е реализиран  през 1883 г., а 
последният – пез 1885 г. Разгледана е структурата на списанието, което е разделено 
на два отдела. Първият – официален отдел документира дейността на Гражданското 
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медицинско управление и Медицинския съвет. Във втората част на изданието се 
печатат научни статии, преводни научни публикации, устави на медицинските 
дружества в страната. Проследяват се промените в структурата на списанието и най-
важните тематични акценти. 

От 1886 г. започва издаването на официалното издание “Сборник на 
окръжните писма, издадени от Министерство на вътрешните  дела”. Неговото 
изследване е от значение за историята на здравната администрация, защото през 
периода 1879-1944 г. тя е пряко подчинена на Министерство на вътрешните работи. 
Списанието съдържа окръжните разпоредби на министерството по отношение на 
здравната и санитарна области. Представена е структурата на изданието и основните 
публикации по “санитарната част”. Сборникът излиза до 1911 г.

След  “Медицинска сбирка” официален орган на българското здравеопазване 
става списание “Медицински сборник” (1895 - 1899 г.), издаван от Гражданската 
санитарна дирекция. Акцент в представянето му  се поставя върху  официалния отдел 
на списанието, в който се поместват разпореждения на здравната институция, закони 
и правилници със здравна насоченост, санитарна статистика, предвижданите 
законови промени и нови санитарни законопроекти. В неофициалния отдел се 
публикуват статии от всички области на медицинската наука – научни и популярни.

Специално внимание е отделено на новия етап в развитието на здравните 
официални издания, който започва от 1903 г. с излизането на  официалния орган 
“Известия  на Гражданската санитарна дирекция”. Списанието се реализира под 
редакцията на д-р  М. Русев – директор  на Гражданската санитарна дирекция. 
Изданието е подчинено и отразява характера на ръководството на здравеопазването. 
“Известията” са издавани  до 1947 г. под различни названия. Проследено е 
развитието на структурата на изданието, промените в наименованието му  и 
основните публикации, които документират дейността на ВМС, по-важните 
публикувани нормативни документи и информативни данни. Направен е анализ на 
частта от информация, публикувана на страниците на списанието, която може да 
бъде открита и в оригиналните документи на Главно управление на народното 
здраве, съхранявани в Централния държавен архив във фонд 372К. От направения 
преглед е формирано заключението, че голяма част от дейността на висшата здравна 
администрация – Главна дирекция на народното здраве, Висшия медицински съвет и 
някои от отделенията е направена публично достояние на лекарското съсловие и 
обществеността.  “Известията” могат да бъдат разглеждани и като публичен архив 
документирал развитието и работата на здравната институция. 

Друго представено издание е “Преглед на Министерството на вътрешните 
работи и народното здраве (МВРНЗ)”, който е основан в началото на 1911 г. в 
утвърдената форма – официален-неофициален отдел. По отношение Дирекцията за 
опазване на общественото здраве се печатат предписания до окръжните, околийски и 
градски лекари и председателите на окръжните и околийски хигиенически съвети за 
изучаване водоснабдяването на населените места, хигиенния и бактериологичен 
анализ на водите, даване на мнения и препоръки по въпроси от хигиенен характер, 
публикуват се проекто-правилник за пограничните санитарни мерки против 
холерата, заповеди за уволнения, назначения, отпуски, разрешения за свободна 
практика, увеличаване на заплатите, глоби и др. на служители от Дирекцията. 
Преглед на МВРНЗ излиза до 1916 г. включително.
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Представен е и “Архив на Главна дирекция на народното здраве. 
Годишник за 1930 г. (в свръзка с десетилетието 1921-1930)”, отпечатан през 1932 г.

Разгледани са и медицински списания с научно-популярен характер, които 
излизат от 90-те години на ХІХ век. Те не отразяват структурни промени и 
управленски решения на здравната администрация, както официалните издания, но 
изследването им представлява интерес, защото от страниците им може да се получи 
представа за професионалните искания и научните интереси на лекарското съсловие. 
Основно тяхно предимство е, че публикуват свободна критика и мнения за 
предстоящи за приемане здравни законопроекти. Пример  за такива списания са: 
“Здраве” (1884 – 1887 г.), “Медицинско списание”, издавано от Варненското 
медицинско дружество (1885 – 1888 г.), “Медицински преглед” (1888 - 1889 г.), 
месечното научно-медицинско професионално списание “Медицина” (1894 - 1895 
г.), “Медицинска беседа” (1894 – 1912 г.) и др. Особенно внимание е отделено на сп. 
Медицински напредък” (1900 – 1903 г.), което излиза под редакцията на д-р Д. 
Моллов, д-р П. Ораховац, д-р Д. Киранов, д-р  Ст. Ватев, д-р  М. Иванов, д-р  Б. Берон 
и др. Списанието е месечно, с научно-медицински и професионален характер. 
Неговото представяне е от важно значение, защото често служи за трибуна на 
професионална полемика сред лекарското съсловие и дава възможност за свободно 
изказване и критика на здравни законопроекти и закони,  публикува документи от 
значение за историята на лекарското съсловие, помества мнения и критика срещу 
официалната санитарна власт и здравни законопроекти.

В 1.3 Архивната политика за придобиване на документи на здравни 
учреждения и професионални организации се изледват проблемите, свързани с 
документното съхранение в периода 1878-1944 г., политиката на МВР, на което пряко 
е подчинена централната здравна иституция, по отношение съхранението и 
опазването на архивни материали. Анализирани са прикази и правилници на 
министерството, третиращи обработката и съхранението на документи - Правилник 
за делопроизводството по ведомството на Министерство на вътрешните дела от 1882 
г., Правилник за делопроизводството и канцеларския ред в държавните учреждения, 
подведомствени на Министерство на вътрешните дела от 31 декември 1888 г., 
Правилник за административно-домакинската служба в държавните болници от 1 
март 1899 г. и др. Конкретно за съхранението на документите на здравната 
администрация са издирени и анализирани запазени в архивния фонд на Главно 
управление на народното здраве  документи за организацията на деловодната 
дейност. Проследява се приемането на архивно законодателство в България и 
образуването на държавни архиви.

В дисертацията се изследва и архивната политика, която е била 
провеждана за придобиване, обработка и съхранение на документи на здравни 
учреждения и професионални организации, чрез проучване на архивните фондове 
на Централното управление на архивите и Централния държавен исторически архив 
(ЦДИА), съхранявани в Централния държавен архив. Издирени и изследвани са 
документални свидетелства, които очертават насоките на работа на архивистите и 
основните им задачи при подбор, комплектуване и обработка на документи със 
здравна насоченост - Проекто-план за комплектуване на документални материали в 
Централните държавни архиви за периода 1 юли - 30 декември 1952 г., Указанията, 
дадени от Архивното управление към МВР за работата в държавните архиви през 
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1952 г., Проекто-план за работа на архивното управление, централните и окръжни 
държавните архиви през 1953 г., Отчета по работата на сектор  “Комплектуване” към 
отдел “Архивен” към МВР за 1955 г., Директива за изготвяне на годишни планове на 
държавните архиви за 1957 г., План за работа на ЦДИА през 1959 г. и др. 

Изследвано е използването на документи със здравна тематика в тогава 
действащия Централен държавен исторически архив, отразено в Тематични каталози 
на читателите в държавните архиви в България за 1967, 1978 и 1979 г., издадени от 
тогавашното Архивното управление, в които са публикували резултатите от 
използването на документите държавните архиви.  

В 1.4. Архивен фонд „Главно управление на народното здраве” се 
проследява историята по приемането на фонда, начинът на обработка му  – поради 
липсата на единни методически правила за обработка на архивни фондове е 
съставена “Работна инструкция” за научно-техническата обработка на фонд 372К. 
Анализирана е историческата справка с препоръки за нейното оптимизиране и 
осъвременяване, представена е  класификационната схема на фонда.

Направен е преглед на основни групи документи, организирани според 
структурните части на ведомството. В рамките на отделните групи архивните 
свидетелства са подредени по хронология, очертано е видовото им разнообразие и е 
акцентирано върху по-важната информация, съдържаща се в тях. Представени са 
протоколна документация, доклади, заповеди, окръжни постановления, 
кореспонденция и др., които съдържат данни за развитието, управленските функции 
и социалните дейности на здравната институция. Дават се препоръки за подобрение 
на научно-справочния апарат към архивните фондове и идеи за използване на 
документите за бъдещи изследвания. 

Документите, включени в състава на архивен фонд “Главно управление на 
народното здраве” обхващат разнообразни по вид  проблемни полета. В 
самостоятелна група архивни свидетелства са обособени тези, които документират 
дейността на Висшия медицински съвет (ВМС)– съхранените дневници и протоколи 
от заседанията на съвета (1880-1943 г.). Те са важен източник на информация за 
основните компетенции и сфери на дейност на административната структура – 
управленски функции (даване на право на практика на лекари и разрешения за 
отваряне на аптеки, извършване на ревизии, командироване на лекари, одобряване на 
бюджета на ГДНЗ), нормотворческа дейност (разработка и обсъждане на закони, 
правилници и наредби със здравна насоченост), съвещателни функции (одобряване 
на мерки при епидемични заболявания, решения за провеждане на ваксинации), 
социална дейност (одобряване проекти за курсове за бъдещи родители, наредби за 
работното време в санитарните институти и учреждения). Документалните 
материали свидетелстват за прилагането на практика на регламентираните според 
различните здравни закони права и задължения на ВМС. Те дават възможност да се 
проследи неговата ясно изразена консултативна, съвещателна и научна функция - 
Съветът активно участва при разработка и даване на мнение за здравни 
законопроекти, следи за упражняването на медицинска дейност само от компетентни 
лица, чрез даване право на практика на лекари, проявява социална ангажираност.

В архивния фонд са съхранени и архивни материали, произхождащи от 
дейнността на други централни административни структури – Висшия лекарски 
дисциплинарен съвет, Висшия санитарен съвет, документи на Централното 
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управление.  Сред тях са ценни отчетни и статистически документи – годишни 
отчети на здравни служби и лаборатории, списъци на лекари, здравни статистически 
документи. 

Интерес представляват свидетелствата, които документират социалните 
функции на ГДНЗ – дейността на инспекторат Майчинство, детство и училищна 
хигиена, мерките за борба с алкохолизма, методите за борба с епидемичните 
заболявания. От състава на документалния фонд може да се проследи и дейността на 
отделенията, подчинени на ГДНЗ – Отделението за лечебни заведения, отделение 
“Заразни болести”, Отделението за социални болести и др.

В рамките на този параграф се дават идеи за бъдещи изследвания и се 
предлагат насоки за оптимизиране на научно-справочния апарат на фонда. С оглед 
улеснение използването на архивните документи и лесно и бързо търсене в големия 
по обем документален масив на фонд 372К, Опис 1 се предлагат следните 
препоръки. Към описа могат да бъдат съставени азбучен указател на досиетата на 
болниците и азбучен указател с имената на лекарите, собственици на частни 
болници. За по-бързо търсене на нужните документи сред окръжни и годишни 
отчети на окръжни медицински служби и областни здравни служби и химически 
лаборатории, годишни санитарни отчети за здравното състояние в отделните окръзи, 
отчети на окръжните лекари и годишни статистически таблици на областни здравни 
служби по градове, може да бъде изготвен азбучен указател с наименованията на 
отделните населени места. 

Документалната информация за историята на здравната администрация може 
да бъде допълнена чрез архивни източници, създадени от дейността  на специфично 
по вид учреждение, намирало се под ведомството на Главната дирекция на 
народноот здраве (ГДНЗ) - Института за народното здраве. В 1.5 Институт за 
народното здраве се представя историята по учредяване на Института с приетия 
през 1929 г. Закон за народното здраве, неговата структура и начини на 
функциониране. 

В 1.6 Архивен фонд “Институт за народното здраве” се изследва основният 
източник за историята и дейността на Института - запазените архивни документи за 
функционирането му  през периода 1926-1945 г. Преставена е историята по 
приемането на архивния фонд, класификационната му схема, работната инструкция, 
според която е обработван и проведената експертиза на ценността на документите 
във фонда. Изследвани са основни групи документи от значение за дейността на 
учреждението и историята на здравната администрация - съхранените документи на 
Централното управление на Института, нормативни документи от сферата на 
контрола над хранителните и питейни продукти, свидетелства, документиращи 
работата на Химическото отделение, дейността на Микробиологическото отделение, 
Хигиенното отделение  към Института за народното здраве. 

Глава ІІ. Съсловни здравни организации също се състои от няколко 
параграфа. В 2.1 Възникване и развитие  на професионалните здравни 
организации в България се представя създаването на първите професионални 
организации на територията на България в годините непосредствено след 
Освобождението, развитието на гражданския сектор, отношенията граждански 
сектор-държава, първите закони, регулиращи гражданското сдружаване, 
възникването на здравни професионални сдружения. 
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Подробно се изследва възникването и развитието на Българския лекарски 
съюз – учредяването на Първото професионално и научно дружество на лекарите в 
България през 1880 г. в София под наименованието “Физико-медицинско общество”, 
създаването през 1885 г. на Варненското научно медицинско дружество, 
учредяването през 1895 г. на Русенското научно лекарско дружество и т.н. Отразена е 
историята по формирането на нова организация – Български лекарски съюз (БЛС) 
през 1901 г., дейността й до 1944 г. и прекратяването на съществуването на съюза  
през 1947 г. Проследява се основната дейност на лекарското съсловие: решенията, 
взимани на провежданите професионални събори, противоречията между двете 
враждуващи групировки в рамките на съсловната организация - “ораховисти” и 
“русевисти”, приемането на  нова демократична и социална програма на съюза през 
1912 г. Тя предвижда пълна децентрализация в управлението на здравеопазването, 
ангажиране на населението в борбата с епидемичните заболявания като туберкулоза, 
сифилис и малария, създаване на самостоятелно министерство, което да поеме 
грижата за здравеопазването, организиране на профилактика и безплатна медицинска 
помощ, по-голяма грижа за майките и децата и др. Проследява се международната 
дейност на  БЛС. В изследването се поставя акцент върху еволюцията на съюза - от 
професионално сдружение, което включва в своите цели да влияе на държавната 
здравна политика при провеждането на мероприятия за подобрение на общественото 
здраве, БЛС се превръща в професионална организация, на която държавата делегира 
определени права в сферата на здравеопазването. Законът за народното здраве, приет  
през 1929, постановява  задължително членуване на всички правоспособни лекари в 
БЛС. Издирен и изследван е Уставът на БЛС от 1934 г.,  съхраняван в ЦДА. Той 
определя основните задачи, функции и начини на комуникация на БЛС с 
представители на здравната администрация. След 1934 г. БЛС адаптира дейността си 
към изискванията на новия политически режим – доказателство за това е Резолюция 
на ХХІІІ редовен административен конгрес на БЛС, която е сред архивните 
документи на лекарската съсловна организация, съхранявани в ЦДА. БЛС се 
очертава като значима обществена организация, която активно участва в дейността 
на здравните институции в страната. Лекарският съюз има първостепенна роля  при 
прокарването на идеята за държавно планиране в сферата на здравеопазването. През 
1940 г. е приет от ХХV лекарски събор  “Държавен здравен план”, изработен от 
членовете на БЛС – д-р К. Куситасев и д-р Д. Матеев.

Друга съсловна организация, която е обект на изследване е Българският 
зъболекарски съюз.
Представено е създаването на професионалната съсловна организация на 
зъболекарите в България през 1905 г., проведеният на  20 декември 1905 г. Първи 
конгрес на българските зъболекари, учредяването на Първото Българско 
Одонтологическо /зъболекарско/ Дружество /ПБОД/ и приемането на неговия устав, 
преименуването на дружеството в Български зъболекарски съюз /БЗС/ на 4 юли 1910 
г. на ІV редовен конгрес на стоматолозите и др.

Изследвани са основните функции, структурата, управлението, целите, 
задачите и начините за членуване в БЗС. Основните дейности, които разгръща БЗС 
са в сферата на обсъждане и даване на предложения  за промени в законодателството, 
регламентиращо упражняването на зъболекарската професия; професионалните 
искания  на съсловието– главно насочени към признаване на равноправно членство 
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на зъболекарите във ВМС, основаване на висше учебно заведение по зъболекарство, 
като първото съсловно искане датира от 1906-1907 г. и продължава до 1942 г., когато 
е създаден Зъболекарският отдел на Медицинския факултет – София; социалните 
искания  на съюза - грижа за зъболечението на учениците и военните, откриване на 
стоматологични кабинети в отделни населени места и др. 

През 1948-1949 г. са премахнати всички самостоятелни съсловни 
организации, включително и БЗС.

В рамките на този параграф се изследва и мястото на Българския 
фармацевтически кондиционерен съюз в съсловния живот на българските 
фармацевти.  Дава се информация за откриването на първите аптеки на територията 
на България през ХІХ век, основаването на на първото апекарско дружество в 
България в гр. Русе на 5 март 1884 г., учредяването на Българско Аптекарско 
Дружество (БАД) през май 1890 г., Българското Фармацевтическо Дружество 
"Галениус" (БФД), създадено през 1897 г. и създаването на Българския 
фармацевтически кондиционерен съюз на 23 март 1897 г. под името Българско 
фармацевтическо кондиционерно дружество (БФКД) със седалище София. Изследват 
се основните механизми на управление на съсловната организация, целите, правата и 
задълженията на членовете, които са регламентирани в съхранения в ЦДА 
устройствен документ - Устав на БФКД. Той е приет от ІV общо годишно събрание, 
проведено през октомври 1909 г. Отразени са и промените в наименованието на 
организацията, в структурата и дейността й през 1931 г. – организацията става съюз 
и името му вече е  Български фармацевтски – кондиционерски съюз (БФКС). 

Дейността на организацията е изследвана до 1944 г. Тогава се създава 
Национален комитет на аптекарите към Отечествения фронт (ОФ), а БФКС е 
включен в Съюза на здравните работници към Общия работнически професионален 
съюз, което довежда и до прекратяване на самостоятелната му  дейност. През 1948 г. е 
създаден единен фармацевтичен съюз – Български фармацевтичен съюз.

В 2.2. Документиране и публичност по границата на ХІХ и ХХ в.: 
официални издания на здравните съсловни организации се представя  и 
анализира печатният орган на БЛС – списанието “Летописи на Лекарския съюз”, 
излизало през периода 1903 – 1950 г. Проследява се структурата на изданието и типа 
на основните статии, които публикува. На страниците му са отразени мнения, 
оценки, анализи и взети решния от БЛС по всички важни обществени въпроси, 
законопроекти, административни проблеми и др., които имат пряко отношение към 
лекарското съсловие. 

Акцент при анализа на публикациите се поставя  върху  документираните в 
списание “Летописи на Лекарския съюз” основни дейности на организацията по 
отношение на:

• Предложения, мнение и критика на лекарското съсловие на действащи 
или престоящи за приемане здравни закони и правилници;

• Участието и мнението на лекарския съюз по отношение на здравната 
администрация и управление;

• Професионалните искания на съюза;
• Социалните инициативи на организацията. 

Една от основните функции на съюзното списание е да дава поле за свободно 
изказване на мнение и критика по отношение на действащото здравно 
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законодателство. За разлика от официалните издания на здравното ведомство, тук се 
публикуват възгледи и идеи на съюзните членове, които разкриват пропуски и 
предлагат мерки за подобрение на действащите закони и правилници. Списание 
“Летописи на Лекарския съюз” има и информативна функция за своите читатели, но 
едновременно с това документира и важни събития, които се случват в централната 
здравна администрация и отразява комуникацията на съюза с органи на държавното 
здравно управление .

Друго изследвано професионално издание е списание  “Зъболекарски 
преглед”, орган на БЗС.

Представя се решението за основаване на официален печатен орган на БЗС, 
което е взето на V редовен конгрес на съюза, проведен през месец юни 1911 г., 
целите и структурата на списанието. Изданието излиза в периода 1911-1950 г. На 
страниците му  българските зъболекари изразяват своето мнение и открито 
протестират, дават идеи и предложения  по актуалните тогава за зъболекарското 
съсловие проблеми. Основни акценти при изследване на публикациите са поставени 
върху документирането на дейността на съюза по отношение на:

• Идеи за промени в здравни нормативни актове по отношение статута и 
правата на зъболекарите;

• Професионални искания;
• Искания за промени в състава на здравната администрация;
• Социални искания на организацията.

Изслеването на професионалните издания  се допълва от списание 
“Фармацевт”  – орган на БФКС, който излиза без прекъване в периода 1907-1943 г. 
Представят се причините, довели до основаването на печатното издание и неговата 
структура. От страниците на печатния орган българските фармацевти взимат дейно 
участие и изказват мнението си по редица важни за тях професионални въпроси и 
проблеми. Подобно на другите две съсловни здравни организации – БЛС и БЗС, 
фармацевтите, обединени в БФКС, взимат активно отношение по:

• Професионални проблеми;
• Проектиране на бъдещи измения на здравни нормативни актове по 

фармацевтични въпроси;
• Дават идеи за реформи в структурата на здравната администрация в 

сферата на фармацията.
Върху  тези техни основни искания са поставени акцентите при изследването 

и представянето на по-важните публикации, които документират дейността на 
професионалната организация.

В параграф 2.3. Архивните фондове на Българския лекарски съюз, 
Българския зъболекарски съюз, Българския фармацевтически кондиционерен 
съюз се прави преглед на Фонд 274К “ Български лекарски съюз” – изследва се 
историческият път на придобиване на документите, класификационната схема, 
съставът на описите на фонда и др. Представянето на документалния  състав на 
архивния фонд се извършва чрез обособяването на архивните материали в отделни 
групи, отговарящи на проблемните полета от дейността на организацията. Основни 
групи документи формират: съхранените оригинални протоколи от съборите на БЛС, 
уставни документи, архивни свидетелства за защита на лекарски професионални 
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интереси, документи, представящи социалния аспект от дейността на съюза, 
материали със статистическа информация.
Те документират по-важните аспекти от дейността на съсловната организация.

Следващият изследван фонд е Фонд 356К “Български зъболекарски съюз” . 
Проследена е историята по приемането на документите на фонда, съставените 
историческа справка и класификационна схема, дава се информация за извършената 
експертиза на ценността на документите. При прегледа на документалния състав на 
фонда, разглежданите архивни свидетелства са обособени като групи от документи, 
които отразяват историческото развитие и инициативите на съюза - Протоколи от 
конгресите на БЗС, които документират дейността на съсловната организация; 
архивни свидетелства от професионало значение за зъболекарската общност; 
уставни документи; кореспонденция с клонове на БЗС; счетоводни документи; 
статии по научни теми.

Представен е и друг архивен фонд, основен извор  за историята на специфична 
професионална здравна организация -  Ф. 349К “Български фармацевтически 
кондиционерен съюз– 1897-1944 г.” В описа на архивния фонд липсват историческа 
справка и класификационна схема. За нуждите на бъдещи ползватели на тези ценни 
архивни свидетелства в настоящата дисертация е изготвена примерна 
класификационна схема по номинален принцип, която отразява вида и характера на 
документите. За историческа справка може да бъде използана информацията за 
възникването, развитието и дейността на съюза, представена в настоящата глава. 
Документалните материали в архивния фонд са анализирани чрез обособяването им 
в няколко групи – устройствени документи, отчети за дейността на организацията, 
оперативно-справочни документи.

В 2.4 Човешкият фактор в системата на здравната администрация - 
лични архивни фондове  на български лекари-обществени дейци са издирени, 
представени и анализирани документалните извори, които допълват информацията и 
представата за дейността на здравната администрация чрез ролята на отделния  човек 
в българската здравна система през периода 1879 – 1944 г. Това са документи от 
лични фондове на български лекари-обществени дейци. В архивните материали от 
личен произход на тези видни български медици се съдържа информация за ролята 
им при изработването на здравни нормативни документи, работата им на ръководни 
постове в здравното управление на страната или реализацията на професионалната 
им дейност, обвързана със здравните институции и лекарския съюз.

Представени са лични фондове, които се съхраняват в различни 
архивохранилища - Българския исторически архив (БИА) на Националната 
библиотека “Св. св. Кирил и Методий” (НБКМ), ЦДА, Дирекция “Регионален 
държавен архив”-София.“Държавен архив”- София, Научния архив на БАН.

От документалния масив, съхраняван в отдел „Български исторически архив”, 
направление “Ръкописно-документално и книжовно наследство” на Националната 
библиотека “Св. св. Кирил и Методий” са изледвани личният фонд на Тодор 
Стоянов Бурмов – канцлер  при завеждащия гражданските дела 1877 г., личният 
фонд на Найден Геров, личният фонд на д-р Димитър Моллов, от съхраняваните 
лични фондове в ЦДА е представен личният фонд на Иван Голосманов – лекар 
(1874-1950 г.), от “Регионален държавен архив”-София.“Държавен архив”- София - 
личният фонд на една от първите български жени лекарки – д-р Роза Василева. 
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Анализиран е и особено ценният източник за историята на българското 
здравеопазване и здравна администрация  - личен фонд на д-р Димитър Моллов, 
съхраняван в Научния архив на БАН. 

Документите от личните фондове на българските лекари, могат да бъдат 
използвани за проследяване и анализ на ролята на отделната личност в системата на 
здравната администрация. Те са ценен източник за бъдещи разработки по история на 
българското здравеопазване, могат да послужат за модерните джендър  изследвания. 
Например  личният фонд на д-р Роза Василева за проследяване ролята на българските 
жени -лекарки в обществения живот на страната в периода 1878-1944 г., за написване 
биографиите на значими медици-общественици, при изследване отражението на 
политическите събития върху личността на отделни медицински дейци и др.

В Глава ІІІ. Възможни употреби на  информацията за историята на 
българската здравна администрация и здравни професионални организации в 
ретроспективни изследвания. Тематични каталози. Колекция биографии, 
автентични подписи и портрети на български лекари-общественици се 
представя един от основните видове архивни справочници – каталогът. Разкриват се 
основните видове и качества на този специфичен вид аналитичен информационен 
апарат. 

Проучва се тематиката на съвременните научни изследвания. Установява се, 
че в различни разработки в сферата на хуманитарните, икономически и социални 
науки често обект на анализ са проблемни полета в областта на държавната социална 
политика, детското развитие, превенцията на алкохолната зависимост, начините за 
държавно финансиране постройката на болници и лечебни заведения, отношенията 
държава – здравни професионални организации и т.н. Тези теми не са особено 
популярни сред историческата общност и не са били предмет на многобройни 
исторически изследвания. Интерес към тях проявяват по-скоро учени от областта на 
социологията, психологията, икономиката и др. В техните научни публикации и 
изследвания чрез исторически преглед се представя държавната социална политика, 
разкриват се съвременните предизвикателства, пред които е изправена, дават се 
препоръки за решаване на специфични проблеми, анализират се начините на 
финансиране в здравеопазването, съвременните здравни системи, държавната 
функция  при грижите за децата и техните родители, мерките за превенция на 
алкохолната зависимост и др. 

За стимулиране провеждането на исторически изследвания, насочени към тези 
съвременни проблеми и за подпомагане на учени не само от сферата на историята, 
архивистиката и документалистиката, но и от социологията, здравния мениджмънт, 
история на медицината, икономика и др., в настоящата дисертация се предлага 
информационна система, ориентирана към значими за съвременната общественост 
теми. Те кореспондират със сходни проблемни полета в държавната здравна система 
и в дейността на здравните професионални организации в периода 20-те – 40-те 
години на ХХ в. От общия документален масив на централната здравна 
администрация и здравните професионални организации е извършена селекция на 
архивни свидетелства. Те  документират държавната политика, реализирана чрез 
дейността на централната здравна институция по отношение на общественото 
здравеопазване - грижите за деца и родители, превенция на алкохолната зависимост, 
мерки за борба със заразни заболявания, държавно финансиране постройката и 
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обзавеждането на болници и лечебни заведения. Отношенията държава – здравни 
професионални организации са отразени в документи, съхранили законодателни 
идеи, социални инициативи и професионални искания на здравните съсловни 
организации. Създадената информационна структура има за цел да подпомогне 
бъдещи изследвания в очертаното поле.

За нуждите на тези ретроспективни разработки по здравеопазни и социални 
проблеми се предлагат два предметно-тематични каталога с логическа структура, 
които засягат съвременни проблеми и представят документи, разкриващи 
предисторията и значимостта на поставените въпроси. Те имат за задача да улеснят 
ползвателите на архивните фондове, да създадат възможности за привличане на 
потребителски интерес към слабо използвани архивни материали, съхранявани в 
ЦДА във фондовете на Главно управление на народното здраве, Българския лекарски 
съюз, Българския зъболекарски съюз, Българския фармацевтически кондиционерен 
съюз. Тематичните каталози са разработени в съответствие с дългосрочна политика 
по дигитализация на Държавна агенция “Архиви”. През 2007 г. ДА “Архиви” 
стартира инициатива за създаване на Дигитален архив. Основна цел на 
дигитализирането на документи е да се разшири и улесни достъпът до ценни 
архивни свидетелства, като се осигури запазване на тяхната цялост и  физическо 
състояние. Изграждането на Дигиталния архив се осъществява в пряка връзка и 
съгласуване с дейности по усъвършенстване на научно-справочния апарат. От 
началото на юли 2012 г.  се активизира работата по създаването и внедряването на 
автоматизирана информационна система на държавните архиви. Тя има за цел 
автоматизиране на научно-справочния  апарат на държавните архиви. Представените 
тематични каталози, изработени в компютърна програма Microsoft Word, чрез 
миграция на данни могат да бъдат включени в информационната система на 
държавните архиви.   

Към дисертацията се прилага и специфична колекция от биографии, портрети 
и непубликувани до момента подписи на видни български лекари, обществени 
дейци, заемали ръководни постове в държавната здравна администрация. Тя би 
представлявала интерес при проучване живота и дейността на медиците, поставили 
началото на здравната ни организация в периода 1879-1944 г.

Основни постигнати резултати в дисертационното изследване:
• Защитена е тезата за еволюция в административната структура и разширяване 
функциите на  здравната институция  през периода 1879-1944 г.  чрез анализ 
на здравни закони, административни правилници и други нормативни актове, 
годишни бюджети за приходите и разходите на държавата  и др. Очертани са 
най-важните насоки в развитието на българската здравна система и мненията 
и исканията на лекарската общност по отношение на санитарно 
законодателство и държавната здравна политика, отразени на страниците на 
официалните медицински издания и в документите, създани от дейността на 
здравната администрация.

• Изследвана е архивната политика за придобиване на ценни архивни 
свидетелства в област здравеопазване.

• Проследено е развитието на здравните съсловни организации от сдружения, 
които защитават своите професионални интереси до съюзи, които активно 
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участват в провеждането на държавната здравна политика. Заключенията са 
формирани чрез изследване на печатните издания и архивните фондове на 
съсловните организации.

• Анализиран и оценен е информационният потенциал на документалното 
наследство на здравната администрация и професионалните здравни 
организации. В изследването са издирени и документални източници, 
намиращи се в различни архивохранилища, които допълват информацията за 
историята на здравната администрация – архивният фонд на Института за 
народното здраве и личните фондове на български медици. Дадени са 
предложения за оптимизиране на научно справочния апарат на архивен фонд 
“Главно управление на народното здраве” и идеи за използване на 
представените документи в бъдещи научни изследвания.

• Съставени са историческа справка и класификационна схема за фонд  
“Български фармацевтически кондиционерен съюз– 1897-1944 г.

• Съставени са  два тематични каталога по актуални проблеми на 
здравеопазването и колекция биографии, автентични подписи и портрети на 
български лекари-общественици за нуждите на бъдещи научни изследвания с 
ретроспективен характер.

Основни приноси на дисертационния труд:
♦ Изследва се формирането и развитието на българската здравната 
администрация през периода 1879-1944 г. Историята на развитие на 
институцията се свързва с документалното й наследство. Използван е 
нетрадиционен подход – освен документи на централни здравни 
органи, са изследвани и документи на здравни професионални 
организации. Проследява се как държавните управленски механизми, 
действали в периода 1879 – 1944 г., рефлектират върху дейността на 
администрацията и съсловните организации и тяхната документация.  

♦ Анализират се официалните издания на здравната институция и се 
формират изводи за това, по какъв начин официалните печатни органи 
документират дейността на здравната администрация и дали 
официалното списание на Главна дирекция на народното здраве 
представлява публичен архив, който отпечатва автентични документи 
от инициативите и работата на ведомството и осъществява 
комуникация между държавата и обществото в сфера здравеопазване.

♦ Представя се модел за подробен анализ на документи на централната 
здравна администрация и здравните професионални организации. 
Изследвано е съвременното състояние и организация на архивните 
фондове с препоръки за оптимизиране на работата с тях и 
популяризирането им, като пълноценен източник за бъдещи 
изследвания. Формират се изводи за съхранените архивни свидетелства 
– те напълно отговарят на управленските механизми, регламентирани в 
нормативните актове.

♦ Предлагат се специфични информационни структури по актуални теми 
със здравна насоченост за целите на бъдещи исторически и социални 
изследвания.
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