
Р Е Ц Е Н З И Я

от проф. д-р Стоянка Тодорова Кендерова 

за дисертационния труд на Екатерина Михайлова на тема 
 “Болничното дело и здравеопазване в българските земи (1856-1878)”

за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по професионално 
направление 2.2. История и археология – История на Българското възраждане,

съгласно Заповед N РД 38 – 191 
на ректора на СУ “Св. Климент Охридски” проф. дин Иван Илчев

 Екатерина Михайлова завършва История в СУ “Св. Климент Охридски” 

през 1990 г. със специализация “История на България”. Трудовият й стаж 

започва още същата година като учител по история в 44 СОУ  “Неофит Бозвели” 

в София, а през 2009-2010 е хоноруван преподавател по история в Ливанското 

училище “Джубран Халил”, също в София. До 2009 г. защитава дипломна 

работа на тема “Илюстрацията като компонент на учебника по история” и 

завършва курс към Департамента за информация и усъвършенстване на учители 

в София за развиване на умения у учениците за публична реч. По-късно 

преминава успешно обучение в Център  за образователни инициативи, а през 

2008 г. работи над образователен проект към фондация “Пайдея”.

Тази кратка справка показва, че до момента, когато Екатерина Михайлова 

става редовен докторант в Катедра “История на България”, направление 

“Българско възраждане”, и през периода на аспирантурата (2009-2012 г.), тя не 

се откъсва от специалността си. Участва също така в национални комисии и 

работни групи по обучение по история, както и в редица проекти, за което 

свидетелстват приложените списъци. От 2010 г. е хоноруван асистент в 

Катедрата по Архивистика и помощни исторически дисциплини при Софийския 

Университет. 

Рецензираният докторат е посветен на “Болничното дело и 

здравеопазване в българските земи (1856-1878)” и се отнася  до един доста 

голям в географско отношение регион, а именно, българските земи, които до 

1878 г. се намират в диоцеза на Българската екзархия. 
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Разглежданият период е изпълнен със събития и интересен в няколко 

отношения. На първо място, той е ограничен от две войни: Кримската 

(1853-1856), вече приключила, и Руско-турската от 1877-1878 г., която довежда 

до Освобождението на България. През тези две десетилетия продължават т.нар. 

Танзиматски реформи в Османската империя. В резултат на реформата в 

административно-териториално отношение е създаден и Дунавският вилает. В 

продължение на четири години той се ръководи от една от главните политически 

фигури – Мидхат паша, който се стреми да го превърне в образец за по-

нататъшното развитие на империята. През разглеждания  период се засилва 

движението за църковна независимост, благодарение на което е учредена 

Българската Екзархия; избухва Априлското въстание, а последиците от неговото 

потушаване са подтик за организиране на болници за пострадалите. Приливът 

на емигранти от Кавказ и Русия, предимно татари и черкези, създават много 

проблеми на местното население и властта. Периодът се характеризира и с нови 

вълни от епидемии. 

Тези и други важни събития оказват силно влияние и върху  състоянието 

на общественото здравеопазване в империята. Съвсем правилно, те са взети под 

внимание при избора на темата и нейния хронологичен обхват и са проследени 

в дисертацията в съответствие с разглежданите в нея въпроси. В това намирам 

основния голям принос на работата. Доскоро в тази област, останала встрани 

от вниманието на българската историопис, работеха предимно изследователи с 

медицинско образование и краеведи. Пред нас е първата обстойна разработка, 

осъществена от историк. 

Избраните тема и период, използваната методика и основните положения 

в изследването позволяват то да бъде приложено и за други региони в 

Османската империя, както и да бъде продължено за следващия етап от 

българската история, вече на основата на изградената в края на османската власт 

болнична система. В това се състои актуалността на работата, а така също и 

един от приносните й моменти.

В структурно отношение дисертацията обхваща увод, три глави, 

заключение, библиография и приложения и обхваща общо 326 машинописни 

страници. Налице е добра съразмерност в обема на отделните глави.
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В Увода е изразена основната цел, а именно да се направят обобщение и 

анализ на съществуващата информация относно появата и функционирането на 

модерните болници в българските земи. Дефинирани са и конкретните задачи и 

избраната методика на работа. Направен е обстоен анализ на осъществените до 

момента изследвания по темата, особено тези на българските автори. Както 

проличава и от Библиографията, дисертантката е ползвала и много изворов 

материал, съхраняван предимно в БИА при НБКМ. Това, което отчитам като 

пропуск, е отсъствието на разработките на съвременните турски автори. За 

отбелязване е, че в Турция се работи много активно по тези въпроси и почти 

всяка година Турското дружество по история на медицината организира 

конгреси и издава много литература. Надявам се, колегата Михайлова да 

продължи изучаването на турския език, за да може в бъдещи свои работи да 

ползва и изследванията на турските автори.

Състоянието на болничното дело в българските земи е разгледано от 

Екатерина Михайлова не изолирано, а на фона на развитието на 

здравеопазването в Османската империя, като е потърсен и неговият 

общоевропейски контекст – друг приносен момент. На този въпрос е посветена 

Първа глава от дисертацията “Развитие  на медицината и общественото 

здравеопазване в Европа и Османската империя от края на XVIII до 70-те 

години на XIX век”. В желанието си да покаже как Европа влияе на Русия и на 

Османската империя и с това да придаде един по-съвременен и модерен подход 

към въпроса, дисертантката доста подробно разглежда ситуацията в Западна 

Европа, с което далеч надхвърля изразените цел, хронологични и териториални 

рамки. Много добро впечатление създава обаче нейният похват на места в 

следващите глави да сравнява положението в българските земи с нивото на 

медицинското обслужване в европейските страни. Това й позволява да даде една 

по-правдива оценка за състоянието на медицината и здравеопазването в 

разглеждания периметър. 

В Първа глава се очертават и два съществени въпроса, които са 

разгледани много добре и които имат значение по-нататък при представянето на 

болничното дело в българските земи. На първо място това е изясняване на 

понятието “обществено здравеопазване”. Тъй като темата на дисертацията е 
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посветена главно на историята на болниците и на болничното дело, 

дисертантката се задълбочава над нея и я разработва максимално в подробности. 

Тя приема да класифицира болничните заведения според техните организатори 

и представя следните видове болници: военни, граждански, болници към 

манастири и църкви, дарителски и частни, които разглежда по-нататък в три 

основни групи: държавни, дарителски и частни. При представянето на всяка 

една от тях е спазван предварително изработен план, който включва следните 

моменти: местоположение на болницата, сграден фонд, медицински и друг 

персонал, лекувани болни, дневен порцион, развитие на болницата. 

От известно прецизиране се нуждае сложеният знак за равенство между 

османската медицина като арабо-ислямска традиция в развитието на народната 

медицина. Османската медицина се развива не само като народна. Чрез 

средновековната арабска медицина тя възприема идеите на древногръцката 

медицина. Освен това, в султанския двор  работят лекари, които създават редица 

произведения и с това допринасят за развитието на  медицинската наука в 

Османската империя. 

Бих искала да обърна внимание на още една не съвсем правилно изразена 

мисъл, а именно, че до периода на Танзиматските реформи не са създавани 

болници, породени от грижата за здравето на населението. Известно е, че когато 

през 1484 г. Баязид II предприема поход на север за завладяване на крепостите 

Кили и Аккерман, той минава през Одрин, където установява, че населението 

изпитва остра нужда от място за лечение. Султанът предприема изграждането на 

болница, чиито основи са положени още същата година. Тук са приемани на 

лечение чрез музика, ароматерапия и водолечение душевно болни, тогава, когато 

в Западна Европа те са отхвърляни от обществото. Освен това, изградените още 

през XV и XVI век султански болници, наречени “дарюшшифа”, функционират 

и през следващите столетия и имат строго определен болничен и друг персонал, 

между които султански лекар, главен лекар, втори и трети лекар, първи и втори 

офталмолог, първи, втори и трети хирург и т.н. Независимо, че са учредени като 

вакъфски, държавата също има отношение към тяхното функциониране, за което 

свидетелстват десетки документи, те не са само резултат от мсюлманската 

милостиня. 
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Втора глава на дисертацията “Турски държавни болници в 

българските  земи” е посветена на изградените военни и граждански болници. 

Както отбелязах и по-горе, при класификацията на болниците авторката прилага 

подхода, използван и при характеризирането на европейските болници от 

модерен тип. Това й позволява да разграничи три вида болници: държавни, 

дарителски и частни. Към първите тя отнася военните болници, болниците за 

най-широк кръг от населението, а именно “Болниците за бедни и реселници” в 

Дунавския вилает, и болниците към затворите, в конкретния случай тя има 

предвид болницата към затвора в Русе.

Обстойно е разгледана първата открита военна болница, тази в Шумен, 

построена през 1837 г. На основата на данните за гражданските болници и 

навлизайки по-задълбочено в историята на болниците въобще, колегата 

Михайлова изказва предположение относно някои положения, за които не е 

успяла да установи достатъчно информация. Така например, за персонала на 

Военната болница в Шумен тя изразява мнението, че в нея са работили 10 души 

медицински персонал и около 24 души помощен. 

Авторката обръща внимание и на други военни болници, изградени в 

българските земи: Варна, Скопие, Битоля, Силистра и други места, като за 

много от тях изворовата база е недостатъчна. С право отбелязва, че цялостна 

система на болнично обслужване е създадена във военните болници в 

Дунавския вилает, където като са разположени 62% от тях. Независимо, че 

основно тяхно задължение е да оказват медицинска помощ на турската армия, 

създадени са условия и за достъп на населението до нея, поради факта, че 

военните лекари имат право и на частна практика. Освен това те се включват и 

при епидемии, организиране на кампании за ваксиниране на децата, спешна 

помощ при лечение на бедни хора и други случаи.

Съществено място в тази глава е отделено на първите граждански 

болници в Османската империя, а именно болниците за бедни и странници 

(Гуреба хастаханелери). Към тази група спадат и създадените по време на 

управлението на Мидхат паша “Болници за бедни и преселници” в Дунавския 

вилает, като съществени документални извори притежаваме единствено за три 

от тях: в Добрич, Видин и Тулча. Тази част от дисертацията е изградена основно 
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върху публикациите на Ст. Кендерова, като дисертантката е успяла да обобщи 

изнесените статистически данни за тях, да ги анализира, да създаде интересни 

таблици и графики и акуратно да отбележи ползваните източници. Тя разширява 

изложението, като доста обстойно разглежда емиграцията на татарското и 

черкезкото население, причините за нея и достига до извода, че добавката “и 

преселници” към наименованието на тези болници е предизвикана именно от 

това явление. Направено е и сравнение със ситуацията в Западна Европа и е 

установено, че материалното тези болници са обезпечени чрез събирането на 

данъци в областта. По този признак болниците в Дунавския вилает са 

оприличени с провинциалните болници в Англия. Според направения извод те 

са граждански здравни заведения, чието предназначение е да оказват 

медицинска помощ на цивилното население, като достъп в тях без проблем имат 

и българите.

Трета глава на дисертацията “Откриване и функциониране  на 

дарителски болници в българските  земи” е посветена на усилията по 

изграждането на български болници през очертания период. На първо място е 

отделено внимание на проектите на д-р Захари Струмски и Михаил Кифалов за 

създаване на дарителска болница. Според първия, болницата може да бъде 

открита с по-малък капитал, като нейното функциониране да бъде осигурено от 

дарения. Завещанието на М. Кифалов предвижда в началото да бъдат събрани 

средства, с които да се осигури построяването на сграда, а издръжката на 

болницата да се поеме от лихвите от остатъка на събраните дарения.

На второ място в тази глава е разгледана обстойно откритата по 

инициатива на българската община в Търново болница “Св. Безсребреници 

Козма и Дамян”, просъществувала 11 месеца, като през този неголям период в 

нея са лекувани общо 92 пациенти. Обективно са посочени финансовите и 

организационни трудности, свързани болницата. Авторката стига до извода, че 

българските общини са все още слаби, за да поемат сами подобни сериозни 

инициативи, а българското общество в онзи момент не е в състояние да разбере 

значението на болницата за неговия напредък.

Колегата Михайлова оприличава с тази болница болниците, създадени 

след потушаването на Априлското въстание, като резултат от благотворителната 
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мисия на лейди Странгфорд. Независимо от краткото им съществуване, тя ги 

определя като временни граждански болници и с основание отбелязва, че това 

са първите граждански болници, създадени в южната част на българските земи.

Значително по-дълъг период на съществуване има болницата “Парашкева 

Николау” във Варна, открита на 2 август 1869 г., едно десетилетие след 

оформянето на завещанието на нейния дарител. Тя се намира под контрола на 

гръцката община в града и благодарение на дарението е с осигурена финансова 

стабилност. Това й позволява са се превърне в най-устойчивото здравно 

заведение в българските земи. Откритият Правилник на болницата се оказва 

единственият запазен до днес документ, регламентиращ болничното дело в 

българските земи. 

Последната част е посветена на съществуващите дарителски болници 

към църкви и манастири. Авторката намира техните корени през 

Средновековието, но ограничените средства след османското завоевание са 

причина те да не могат да изпълняват активно своята дейност. Независимо от 

това, те се запазват като място за лечение на душевно болни.

Дисертацията дава за първи път една изключително широка картина на 

състоянието на медицинското обслужване в българските земи през третата 

четвърт на XIX век., на болничните заведения и трудностите, съпътстващи 

откриването и функционирането на част от тях. По този начин тя представлява 

съществен принос в изследванията, посветени на социалната история на 

Българското възраждане и напълно кореспондира с предварително зададеното 

професионално направление. Ето защо препоръчвам дисертацията да бъде 

публикувана като книга след известни съкращения, които да се направят в 

Първа глава. Освен това при цитирането на енциклопедии следва да се посочват 

авторът на конкретната статия и нейното заглавие. На няколко места в 

изложението думите “хастахане” (за болница) и “еджзахане” (за аптека) са 

неправилно предадени, като е изпусната сричката “ха”. 

Дисертацията е написана на хубав български език, без никакви неясноти 

по отношение на стила. От целия й прочит се усеща положително отношение 

към избраната тема. Повдигнатите въпроси са разгледани умерено, без 

преувеличение и по нов, съвременен начин; липсват стари клишета и 
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стереотипи, свързани с османската империя; приложен е положителен подход в 

разработката. Авторефератът е написан също на много ясен език и изразява 

точно същината на дисертацията. Налице са и задължителните публикации по 

темата, в конкретния случай – четири.

Като имам предвид приносния характер  на рецензираната тук 

дисертация, както и факта, че през целия период след завършването на висшето 

образование авторката е работила на различни нива в областта на историята, 

приканвам Специализираното жури да й присъди образователната и научна 

степен “доктор”.

16 май 2013 г.                            Подпис:

     (проф. д-р Стоянка Кендерова)


