
СТАНОВИЩЕ 

От  доц. д-р Йорданка Маринова  Гешева, Институт за исторически изследвания 

при БАН

За дисертационния труд на Камелия Каменова Божилова, редовен докторант 

към Катедра „Архивистика и помощни исторически дисциплини” на Исторически 

факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Тема: „Документално наследство на здравната администрация  и здравни 

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

Темата на дисертантката Камелия Божилова, утвърдена от Катедра „Архивистика 

и помощни исторически дисциплани”,е значима, защото изследва важни институционални 

и социални въпроси и защото досега няма цялостно самостоятелно изследване по тези 

проблеми. Тя е  и актуална, защото К. Божилова се е постарала и е успяла да допринесе за 

развитието и утвърждаването на методологията на институционалните изследвания. И тъй 

като темата е сред по-слабо изследваните проблеми, това повишава нейната научна 

стойност. Периодът е правилно подбран, като маркира началото на създаване на здравната 

администрация (учредяването на първия Медицински съвет), проследява появата на 

професионалните организации и завършва до коренните промени в тяхното развитие, 

направени след Втората световна война, до прекратяване дейността на Главна дирекция на 

народното здраве и до създаване на Министерство на народното здраве.

В предговора дисертантката прави кратко представяне на излезлите до момента 

изследвания, засягащи по един или друг начин разглежданите от нея проблеми. Правилно 

определя целите и задачите на изследването, последователно  и успешно осъществява 

поставените задачи. Методологията е научно обоснована. Структурата на изследването е 

добре осмислена, разглежданите в отделните глави въпроси са съществени и необходими 

за цялостното разработване на темата.  Условно казано дисертационният труд върви в две 

направления, в два аспекта - исторически и  архивистки и така се постига максимално 

точно и прецизно представяне на проблемите, очертани в заглавието на темата. 

Език и стил – дисертацията се чете леко, езикът е добър; стилът е научен.

Авторефератът правилно отразява разработваните въпроси, поставените цели на 

изследването и постигнатите резултати.



Първата глава, онасловена „Централната здравна администрация в България и 

документирането на нейната дейност” съдържа 6 параграфа, в които са поставени и 

сполучливо разработени въпросите за структурното развитие на централната здравна 

администрация според нейните устройствени документи. Тези документи са детайлно 

проучени и анализирани: сред тях могат да бъдат посочени Временни правила за 

медицинското управление в България, гражданските медицински закони, Санитарният 

закон, Законът за опазване на общественото здраве,  Законът за народното здраве. От 

проследяването на основните изменения в тези документи се вижда как вървят промените 

и как те  влияят върху структурата на централната здравна институция. Представени са 

официалните издания на здравната администрация и на здравните съюзи и е направен 

преглед на периодичните медицински списания („Медицинска сбирка”, „Медицински 

сборник”, „Медицина”) и на други издания в областта на здравеопазването като „Сборник 

на окръжните писма, издадени от Министерството на вътрешните дела”, „Известия на 

гражданската санитарна дирекция” и др. Всички тези издания спомагат да се разкрият 

проблемите и постиженията в областта на българското здравеопазване, да се проследят 

новостите в световната медицина; те са използвани и като източник за историята на 

централната здравна администрация, дават съществена информация за ставащите в нея 

промени и реорганизации.

В третия параграф на първа глава авторката разглежда архивната политика за 

придобиване на документи на здравни учреждения и професионални организации, като 

обръща внимание върху проблемите при съхранението на документи и материали в 

разглеждания период. В останалите три параграфа на тази глава дисертантката прави  

характеристика на архивните фондове „Главно управление на народното здраве” и 

„Институт за народното здраве”. В тези части К. Божилова изследва провежданата архивна 

политика за придобиване, обработка и съхранение на документи на здравни учреждения и 

на професионални здравни организации. С прецизност и вещина тя проучва архивните 

фондове на тези организации и институции, съхранявани днес в ЦДА. Документалното 

наследство е добре представено.

Във втора глава авторката разглежда възникването и развитието на 

професионалните здравни организации в България – Български лекарски съюз, Български 

зъболекарски съюз, Български фармацевтически кондиционерен съюз. Обект на 

изследване са и техните официални издания  – списанията „Летописи на Лекарския съюз”, 



„Зъболекарски преглед”, „Фармацевт”. След като представя историята и развитието на 

тези организации, дисертантката разглежда и техните архивни фондове, придобиването на 

документите; класификационната им схема; представя основните групи документи, 

съхранявани в тях.

В последния параграф на втора глава обект на проучване са лични архивни 

фондове на известни български лекари. На базата на тези фондове К. Божилова прави 

заключение, че много от документите, съхранявани в тях, могат да бъдат използвани за 

проследяване и анализиране на ролята на отделната личност в системата на здравната 

администрация, както и за уточняване на факти и събития от процеса на развитие на 

здравните институции и организации.

С чисто приложен характер е трета глава. Дисертантката разглежда архивните 

каталози като специализиран вид аналитични справочници. За улеснение работата на 

изследователите в областта на здравеопазването и на социалните дейности в дисертацията 

се предлагат два предметно-тематични каталога. Те са разработени в съответствие с 

дългосрочната политика по дигитализация на Държавна агенция „Архиви”.

Внимание предизвикват приложените  към дисертацията: специфична колекция от 

биографии, както и портрети и непубликувани до момента подписи на видни български 

лекари - общественици, заемали отговорни ръководни постове в държавната здравна 

администрация.

 В дисертацията е изследвана архивната политика на несъществуващия  вече 

Централен държавен исторически архив в областта на придобиването и обработката на 

документи за историята на здравеопазването, на здравните професионални организации и 

учреждения. Трябва да бъде отбелязано и това, че дисертантката е  изготвила 

класификационна схема и историческа справка за архивен фонд  „Български 

фармацевтически кондиционерен съюз. 1897-1944 г.”

Посочените от дисертантката в края  на автореферата постигнати резултати и 

приноси са напълно обективни, обосновани,  отговарят на поставените цели и задачи, на 

постигнатите резултати и на съдържанието на труда.

Изтъкнатите дотук приноси и достойнства на труда ми дават основание 

категорично да заявя, че дисертантката Камелия Каменова Божилова напълно отговаря на 

изискванията за получаване на научната и образователна степен „доктор”.



София,                                                Член на научно жури:

8.02.2013 г.                                     ( доц.д-р Й. Гешева)


