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РЕЦЕНЗИЯ 

от доц. д-р Русалена Веселинова Пенджекова-Христева, ПУ „Паисий 

Хилендарски“, Филиал – Смолян 

 

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'доктор'  

в област на висше образование: 2. Хуманитарни науки 

професионално направление: 2.2. История и археология (Архивистика и документалистика) 

 

Автор: Станислав Николов Боянов 

Тема: Институции и архиви в Източна Румелия (1878-1885) 

Научен консултант: проф. д-р Андриана Антонова Нейкова-Тодорова, СУ „Св. Климент 

Охридски“ 

 

Със заповед № РД 38-649 от 15.12.2014 г. на Ректора на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) съм определена за член на научното жури 

за осигуряване на процедура за защита на дисертационен труд на тема Институции 

и архиви в Източна Румелия (1878-1885) за придобиване на образователната и 

научна степен доктор в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 

професионално направление 2.2. История и археология (Архивистика и 

документалистика). 

Автор на дисертационния труд е Станислав Николов Боянов – докторант на 

самостоятелна подготовка към катедра Архивистика и помощни исторически 

дисциплини, с научен консултант проф. д-р Андриана Нейкова от СУ. 

Представеният от докторанта комплект материали на хартиен носител е в 

съответствие с изискванията на Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности в СУ и включва следните 

документи: автобиография; копие от диплома за висше образование (ОКС 

магистър); заповед за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка; 

дисертационен труд; автореферат и 3 (три) броя публикации, свързани с темата на 

дисертационния труд. Следователно, спазени са необходимите формални изисквания 

и процедури, което позволява на Станислав Боянов основателно да се яви на защита 

за образователната и научна степен доктор. 

Станислав Боянов завършва специалност История, ОКС магистър, в 

Софийския университет през 2004 г. Професионалната му биография свидетелства за 

неговото развитие в периода 2006-2015 г., когато той последователно работи по 

проблемите на институциите и архивите в Източна Румелия. В периода 2006-2009 г. е 

редовен докторант при ПУ „Паисий Хилендарски“, а през 2011 г. е назначен на 

длъжност асистент в Пловдивския университет, която позиция заема и 

понастоящем. Зачисляването му като докторант на свободна подготовка към катедра 

Архивистика и помощни исторически дисциплини при Историческия факултет на 

СУ логично и закономерно води до финализирането на работата по дисертационния 

му труд.  

Темата за институциите в Източна Румелия отдавна привлича вниманието на 

специалисти от различни научни области и на пръв поглед изглежда доста 

експолоатирана. В този смисъл Станислав Боянов е бил изправен пред сериозните 
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предизвикателства да анализира и оцени критично вече направеното, както и да 

надгради и актуализира, в известна степен, информацията в досегашните 

изследвания. Трябва да се подчертае, обаче че актуалността на разработваната 

тематика е свързана със сполучливия замисъл, от една страна, да се представят 

институциите в Източна Румелия, дейността на учрежденските им архиви и 

съхранените до днес техни архивни фондове, а от друга – да се изследват идеите, 

предложенията и инициативите за създаването и организирането на централен 

областен архив в Източна Румелия. Следователно, изборът на темата на 

дисертационния труд е сполучлив и аргументиран, а поставените цели и конкретни 

задачи, са доведени до краен резултат. 

Необходимо е да се отбележи, че така поставента тема присъства в полето на 

изследователския интерес на докторанта, както е видно от публикациите по темата на 

дисертационния труд и от участието му в различни проекти през годините. Не без 

значение е и фактът, че като пловдивчанин той е имал възможността да използва 

пълноценно документалните и архивните ресурси на регионалните институции на 

историческата памет. Въпреки неизбежната си съпричастност към проблема, той 

обаче е съумял, в изследователското поле, да спази необходимата за научния подход 

дистанция.  

При подготовката на дисертацията си Станислав Боянов е обработил 

достатъчен библиографски масив и е успял да използва съдържателни и 

разнообразни архивни материали. Ценни за историята на българските архиви са 

някои новоиздирени данни от Български исторически архив (БИА) на Народна 

библиотека „Иван Вазов“(НБИВ) и Държавен архив–Пловдив. Прави впечатление 

опитът на автора да осмисли синтезирано и представи критично изворовия и 

историографския материал. 

Използваният интердисциплинарен подход и адекватен методически 

инструментариум, характерен за историята, архивистиката (архивологията), 

изворознанието и археографията, позволява на автора постигане на поставената цел и 

на дефинираните конкретни задачи. Затова изложението е цялостно, четивно и 

същевременно съобразено с настоящите научни изисквания за дисертационен труд. 

Съгласно възприетите стандарти за този вид разработки, в Увода (14 м.с.) на 

дисертационния труд е направен преглед на историографията по темата, 

формулирани са обектът, целите и задачите му, което позволява на автора да 

обоснове и да се придържа към една логична и балансирана структура, което 

безспорно откроява и ролята на научния консултант. Отделните части на 

дисертацията, формирани въз основа на проблемно-тематичния подход, позволяват 

да се разгърне и задълбочи темата в съдържателен аспект. По-конкретно, трудът 

Институции и архиви в Източна Румелия (1878-1885) е в обем от 219 страници и 

се състои освен от споменатия увод, от три глави със съответните параграфи, 

заключение, библиография и подбрани приложения. 

Необходимо е да отбележа, че в историографския преглед на архивистичната 

литература по темата (с.10), сведението, че през 1882 г. има предложение за 

построяване на здание за архивите на правителствените учреждения на Източна 

Румелия, коректно трябва да бъде отнесено към приносите на доц. М. Матеева, а не 
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към тези на по-късни автори. Трябва да поясня, че въпросното предложение за пръв 

път е споменато, като са цитирани части от него, в нейната монография История на 

архивите и организация на архивното дело в България (1966). Целият текст на 

въпросното писмо от Т. Кесяков до А. Богориди (5 февр. 1882 г.) е публикуван през 

2003 г. в Архив на българските архиви (с. 577-578). 

Първата глава Наследството на империята. Българите в османската 

държавно-социална структура - (44 м.с.), е необходима и въвеждаща част за 

изясняването на основните проблеми във връзка с институционалната уредба, 

принципите на управление и трансформациите на политико-административната 

структура на Османската империя, в контекста на опитите за нейното модернизиране 

в епохата на Танзимата (1839-1876). В този аспект логично място намират 

засегнатите въпроси за документирането и архивирането в българското общество, 

резултат от дейността на институциите, чрез които се реализира местното 

самоуправление, а също и на българските възрожденски организации и дейци. 

Трябва да отбележа, че писмовниците, са сполучливо представени от автора, като 

ръководства по документиране, като е откроена специфичната им роля и място в 

административната ни практика и култура. Тази част от ръкописа включва три 

параграфа: 1.1. Административните реформи през периода на Танзимата. 

Мидхат паша и реформите в Дунавския вилает - (15 м.с.); 1.2. Ръководства 

(писмовници) за оформянето на административни документи - ( 12 м.с.); 1.3. 

Документиране и архивиране в българските възрожденски институции, 

свързани с местното самоуправление - (17 м.с.) 

Във втора глава Ролята на Временното руско управление за 

възстановяването на българската държавност - (46 м.с.), точно са отразени и 

анализирани приносите на руските власти, за полагането на основите на модерната 

българска държавност и за създаването на необходимите законови, административни 

и институционални предпоставки, благодарение на които се осъществява преходът 

от наследения имперски модел към, създадената по европейски образец, модерна 

политическа система. Аргументирана е тезата, че посочените трансформации в 

сферата на управлението и социалните дейности са изцяло в унисон със статута на 

Източна Румелия, от една страна, и стремежите на нейното населението за 

национална еманципация – от друга. Откроени са проблемите, тенденциите и 

конкретните решения за институционалното и административното устройство на 

Източна Румелия и Княжество България. Считам, че демонстрираната в случая 

изследователска стратегия, базирана на сравнителния подход, е печеливша, защото 

позволява изследваните въпроси да бъдат представени сравнително цялостно в 

посочения контекст. 

За целта са обособени три параграфа: 2.1. Временно руско управление – 

правомощия, политика и резултати - ( 22 м. с.); 2.2. Институциите в Източна 

Румелия - типология, стаут и дейност. Учрежденски архиви - (27 м. с.) и 2.3. 

Религиозен живот в областта и законовите рамки за неговото съществуване - 

(7 м. с.). 

По мое мнение, обособяването на третия параграф в тази глава е оправдано, 

само доколкото религиозните институции на различните изповедания в Източна 
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Румелия са част от тогавашната институционална уредба. Смятам обаче, че той би 

изпълнил по-удачно предназначението си, ако споменатите институции са 

представени през призмата на тяхното документално и архивно наследство, а в 

приложенията се добави информация за съхранените им архивните фондове.  

Трета глава Формиране на докуметалните и архивни ресурси във връзка с 

управлението и социалната дейност в Източна Румелия (47 м. с.) е ключова за 

изясняването на избраната тема, затова и по-подробно ще се спра на нея. Отделните 

параграфи в тази част на дисертационния труд имат не само самостойно научно 

значение в рамките на тематичния обхват на дисертацията, но и допринасят в 

най-голяма степен за реализиране на заявените цели от страна на автора. 

Петте параграфа са формулирани като следва: 3.1. Органическият устав и 

административно-териториалното устройство в Източна Румелия – (5 м. с.); 

3.2. Мерките на Дирекцията на вътрешните дела за справяне с проблемите пред 

администрацията и институциите на Източна Румелия – (20 м. с.); 3.3. Опит 

за възстановка на източнорумелийско учрежденско деловодство и архив – (6 м. 

с.); 3.4. Областната библиотека и музей. Опит за създаване на централизиран 

архив – (4 м. с.); 3.4. Съдбата на източнорумелийските документи след 

Съединението – (11 м. с.).  

За аргументиране на идеите си в тази глава авторът проучва архивни 

свидетелства от лични и учрежденски архивни фондове, съхранени в Централния 

държавен архив (ЦДА), ДА–Пловдив, архивите на някои от пловдивските музеи, 

архивните фондове и колекции при Националната библиотека „Св. Св. Кирил и 

Методий“ (НБКМ) и НБ „Иван Вазов“ в гр. Пловдив. Така натрупаният емпиричен 

материал му позволява да анализира основните процеси и дейности, свързани с 

официалната политика по организацията, управлението и архивирането на 

административните документи в Източна Румелия през периода на нейното 

съществуване. Представени са и предприетите мерки за справяне с 

изкристализиралите административни и институционални проблеми в 

новосъздадената автономна област.  

Чрез методите на нормативната и архивната ексцерпция Станислав Боянов 

осъществява, удачен по замислъл опит, на базата на съответните глави, членове и 

параграфи от Органическия устав, да направи своеобразна детайлна 

„реконструкция“ на уредбата на източнорумелийското учрежденско деловодство и 

архив. 

Трябва специално да отбележа, че авторът посочва един интересен факт 

останал извън вниманието на представителите на българската архивна мисъл, който 

хвърля допълнителна светлина върху идеите за организиране на архив в Източна 

Румелия. Докторантът на с. 154 пише: „Тази идея обаче е предложена в писмо до 

Алеко Богориди от италианския учен Текела, който предлага К. Иречек да 

организира в Пловдив музей, библиотека и централен източнорумелийски архив, 

като последните две структури според него трябва да са в едно общо учреждение. За 

съжаление отговор на А. Богориди не е известен.“  

Прави впечатление, че даденото сведение не е датирано. Всъщност посочената 

препратка под линия, показва че това е документ от фонда на Й. Груев в НБИВ БИА. 
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Трябва да поясня, че това е писмо, на френски език, от Емануил Богориди до Алеко 

Богориди от 12 юни 1879 г., в което освен за въпроси за униформите на войската в 

Източна Румелия, той препоръчва на чичо си младия Иречек, който да организира 

музей, национална библиотека в Пловдив и архиви. Вероятно авторът цитира 

данните посредством някой библиографски източник, в който посоченият факт е 

упоменат неточно. Документални следи за това предложение и продължението му 

има в архивния фонд на К. Иречек. Запазено е писмо (НА БАН, ф. 3К, оп.1, а.е. 65) от 

Емануил Богориди до К. Иречек от 1879 г., в което има отправено предложение от 

името на чичо му, Иречек да постъпи на служба в Източна Румелия и да основе 

народна библиотека с музей. Запазена е и черновата на отговора на Иречек. 

Независимо от допуснатата неточност, трябва да се признае, че находката на 

докторанта е ценна сама по себе си. Затова, считам,  че е целесъобразно да се 

публикува пълнотекстовото съдържание на този интeресен и важен документ, който 

може по-успешно и научнокоректно да бъде използван като исторически извор, но 

разположен в един по-широк документален и историографски контекст. 

В тази връзка трябва да отбележа, че докторантът, като цяло, представя малко 

познати идеи и предложения на отделни представители от управленския и 

интелектуалния елит на Източна Румелия за създаването и организирането на 

централен областен архив, и за разширяването на компетенциите на РБ „Иван Вазов“ 

като централна архивна инстиутция. Всъщност издирените и систематизирани от 

автора факти подкрепят съществуващата в архивната литература теза, че 

инициативите в Източна Румелия за създаването на централен областен архив, в 

известна степен, предхождат тези в Княжество България. 

Не бих пропуснала да спомена и опитa на докторанта да открои факторите, 

повлияли върху съдбата на източнорумелийските документи, както и да установи 

количествените параметри на архивните фондове, и видовия състав на архивните 

документи на източнорумелийските институции, съхранени и разпръснати, 

понастоящем, в различни архивохранилища. Всъщност установяването на 

параметрите на архивното наследство, останало в резултат от дейността на 

съществувалите в Източна Румелия институции, е нелека изследователска операция с 

важен залог за последващото му пълноценно използване. По същество това означава 

не просто да се състави списък на фондовете по архиви въз основа на данните от 

Пътеводителите, а да се изясни историята на фондовете, да се прегледат съответните 

архивни единици и накрая да се изготви селектиран архивен справочник от 

определен вид. В тази връзка бих искала да направя няколко уточнения и допълнения 

относно предоставените от автора данни.  

Нужно е да отбележа, че приложената таблица със списък на фондове и 

съответния брой архивни единици, на местните органи на власт и управление (вж. 

с.163-165) трябва да се прецизира с оглед хронологичните граници на труда 

(1878-1885), за да изпълнява ролята си на коректна информационна справка. Така 

посоченият брой на архивните единици се отнася за периода до 1944 г., което не дава 

точна картина за броя на архивните единици от източнорумелийския период. За 

справка ще посоча, че фондът на градско общинско управление Бургас (ДА-Бургас, 

ф. 70К), например, е с общ брой 510 а.е., а тези свързани с Източна Румелия са само 
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42 а.е. Също така е необходимо предоставените данни от съответните Пътеводители 

на с. 159-163 да бъдат отбелязани с коректно позоваване на съответните източници. 

Позволявам си да допълня данни, които авторът може да вземе предвид в работа си 

занапред. В Държавния военноисторически архив (ДВИА) се съхраняват освен 

фондовете на Щаба на Източнорумелийската милиция и жандармерия (ф. 42П, 102 

а.е.) и този на Пловдивския военен съд (ф.724, съдържа 291 а.е., които са присъди на 

военния съд в Източна Румелия), и архивни фондове на дружините от 

източнорумелийската милиция.  

В Заключението се обобщават постигнатите резултати и направените изводи. 

Това позволява на автора да състави сравнително цялостна оценка за проявените 

усилия по опазването на публичния документален и архивен ресурс в Източна 

Румелия, както и да характеризира основните административно-управленски 

принципи и типологията на румелийските институции, регламентирани от 

специфичната нормативната уредба в Източна Румелия.  

За да бъде оценката към текста на Станислав Боянов коректна, ще отбележа и 

някои от препоръките си към него, извън вече формулираните по-горе бележки, 

които обаче не накърняват достойнствата на рецензирания от мен дисертационния 

труд и биха могли да се вземат под внимание в бъдещите му занимания.  

По моему, си заслужава да се помисли за обединението, в еднороден архивен 

справочник, на: информацията от предоставената таблица в последния параграф на 

дисертацията (с. 163-165); някои от изготвените приложения, като: определения от 

доктораната като „опис-указател“ (вж. Приложение № 3, с. 196-199), който по 

същество представлява списък на отделни архивни едници от различни архивни 

фондове и колекции в пловдивските институции на паметта, представената колекция 

„Източна Румелия“ ( вж. Приложение № 4, с. 200-201), както и на сведенията за 

наличните архивни фондове в ЦДА и НБКМ БИА. Препоръчаният архивен 

справочник би могъл да бъде от вида списък на фондовете по архиви с добавени към 

него описания на  подбрани архивни единици, имащи отношение по темата и от 

съответния хронологически период, или пък от вида архивен каталог, в който 

описанията на документите от различните архивни фондове и съдържащата се в тях 

информация бъдат разположени по адекватна за темата формална или логическа 

схема. Така би се постигнал максимален ефект и би се увеличил информационният 

потенциал на издирената и събрана значителна по обем изворова база, което от своя 

страна би улеснило последващото и използване от изследователите  на 

ретроспективна документна информация по темата за Източна Румелия. Така 

разпръснатата в текста информация, под формата на различни таблици, приложения, 

справки и текстове, не позволява да се установят относително точните параметри 

като брой фондове и архивни единици и в голяма степен не изпълнява 

предназначението си на изчерпателна и обобщена информационна справка. 

Струва ми се също, че по нататъшната работа на автора по темата (имайки 

предвид приложената „таблица с метаданни" (с.208-210), която за съжаление не е 

намерила място в теоретичната и съдържателната обосновка на труда, като 

аргументация на използваните стандарти за архивно описание, но според мен е важен 

приносен резултат) само би спечелила, ако споменаваният в дисертацията „създаващ 
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се дигитален архив на Източна Румелия“ се обвърже с прецизна класификационна 

схема, основана на ясни критерии и принципи за подбор и описание на 

информацията, и се предостави под формата на селектирана тематична дигитална 

колекция, имайки предвид възможностите и инструментите, които съвременните 

информационни технологии предоставят за подобен формат разработки.  

След анализа на дисертационния труд, който показва, че е осъществен принос 

като тематичен избор, проблематика и конкретно реализирана изследователска 

стратегия, трябва да  посоча, че авторът представя и достатъчен брой публикации и 

участия в проекти по темата на дисертацията. Авторефератът отразява коректно 

структурата, съдържанието, основните изводи и постигнатите резултати в 

дисертационния труд. 

Редно е и да добавя, че по стечение на обстоятелствата познавам работата на 

Станислав Боянов като асистент, извеждащ упражненията и летните практики по 

Архивистика на студентите от специалност „История“ при ПУ. Наблюденията ми 

показаха неговото отговорно отношение към извършваната работа. В този смисъл 

придобиването на образователната и научната степен доктор от него е онова 

необходимо условие и първа крачка за навлизането в полето на сложното, 

интегрално по своя характер, архивно познание. 

В заключение: Дисертационният труд на тема Институции и архиви в 

Източна Румелия (1878-1885) съдържа научни и приложни резултати, които 

отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник 

на СУ „Св. Климент Охридски“. Представените материали и дисертационни 

резултати съответстват на изискванията на Историческия факултет при СУ и на 

достигнатото от своя автор образователно и научно ниво през периода на обучението 

му в докторантура.  

Дисертационният труд показва, че докторантът Станислав Николов Боянов 

притежава необходимите знания и умения като демонстрира способности за 

самостоятелно провеждане на научно изследване. 

Поради гореизложеното, давам своята положителна оценка за проведеното 

изследване, представено от рецензираните по-горе дисертационен труд, 

автореферат, постигнати резултати и приноси, и предлагам на почитаемото 

научно жури да присъди образователната и научна степен ‘доктор’ на 

Станислав Николов Боянов в област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; 

професионално направление: 2.2. История и археология (Архивистика и 

документалистика). 

 

11 февр. 2015 г.           Рецензент: ………………..     

                                                              (доц. д-р Русалена Пенджекова-Христева) 

 


