
СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Анка Тодорова Игнатова, 
преподавател към катедра „Нова и най-нова история на България” в 

Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 

 

за дисертационния труд на Станислав Николов Боянов 

 

на тема: „Институции и архиви в Източна Румелия (1878–1885)”, 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по 

професионално направление 2.2. „История и археология” (Архивистика и 

документалистика) 

 

Докторската дисертация на Станислав Боянов е посветена на една 

сравнително слабо и фрагментарно разработена тема в българската 

архивистика. Представеният труд се явявя първото цялостно изследване 

върху проблемите, свързани със създаването, организацията и 

архивирането на документи,  възникнали в резултат от дейността на 

институциите в Източна Румелия. Хронологическият обхват на темата е в 

границите на седемгодишното съществуване на Източна Румелия (1878 – 

1885), но, за да се проследят разглежданите процеси от самото им начало, 

изследването включва и предосвобожденския период. 

Докторантът е добре запознат със съществуващите публикации по 

темата на дисертацията. Неговата оценка за по-важните от тях е 

представена в увода. Привличането на публикувани и непубликувани 

извори му позволява да разшири известното по темата, да формулира свои 

изводи и заключения, както и да подложи на преоценка някои утвърдени 

мнения. 

Методиката на изследването се характеризира с интердисциплинарност. 

Използвани са методите на т.нар. приложно изворознание при 

научнокритическия анализ на документите с оглед разкриването на 

тяхната ценност и достоверност. Институциите в Източна Румелия са 

представени на базата на структурно-функционалния подход. 

Методологическият инструментариум на изследване включва също така и 

историческия подход, сравнителния анализ, контент-анализа, индукцията, 

дедукцията и др.  

Дисертационният труд е добре структуриран. Състои се от увод, три 

глави, заключение, литература и осем отделни приложения, които 

допълват основния текст (общ обем 219 страници). В увода докторантът 

обосновава темата на дисертацията, ясно формулира нейните цели и 

задачи, представя част от използваните методи, обобщава постигнатото до 

момента от други автори при разкриването на отделни аспекти на темата 

на неговия труд.  



Решението за обособяването на въвеждаща глава „Наследството на 

империята. Българите в османската държавно-социална структура” е 

напълно оправдано с оглед предмета на изследване, доколкото при 

административното устройство на Източна Румелия се заимства не малко 

от административния модел на модернизиращата се в епохата на 

Танзимата Османска империя. Втората глава е посветена на ролята на 

Временното руско управление за възстановяването на българската 

държавност, с акцент върху институциите в Източна Румелия, тяхната 

типология, статут, дейност и учрежденски архиви. Трета глава, която се 

явява най-съществената част от дисертацията, разглежда проблемите, 

възникнали при формирането на документалните и архивни ресурси във 

връзка с управлението и социалната дейност в Източна Румелия. В 

заключението на своя труд Ст. Боянов прави равносметка на постигнатото 

от него по отношение изпълнението на задачите, които си е поставил в 

увода, както и необходимите изводи и обобщения. В цялост дисертацията 

разкрива умението на автора да анализира разнообразни източници на 

информация и да откроява основните направления в изследваната от него 

тема.  

Основни приноси на дисертационния труд: 

1. Прегледан и анализиран е целият масив от документи на институции 

и лица от Източна Румелия, съхранявани в различни архиви на страната, 

като са въведени в научен оборот непубликувани или малко познати 

документи, разкриващи в по-различна от общоприетата светлина 

администрацията и институциите на Източна Румелия. Тук ще си позволя 

да приведа посочените от автора количествени измерения на архивните 

документи, свързани с институциите на автономната област, и на техните 

комплекси: над 7 000 листа, събрани в 274 архивни единици, организирани 

в 29 архивни фонда. 

2. Проследени са появата и разпространението на писмовниците и 

търговските ръководства в предосвобожденския период, направен е опит 

за типологизирането им и е изяснена ролята им в развитието на 

българската административна култура.   

3. Представена е институционалната уредба на Източна Румелия 

съгласно решенията на Европейската комисия и Органическия устав с 

акцент върху документалния и архивен мениджмънт. 

4. Разкрити са безуспешните опити на Дирекцията на вътрeшните дела 

за преодоляване на проблемите на източнорумелийската администрация по 

отношение създаването на документите и работата с тях, като са 

анализирани причините за това.  

5. Направен е опит за възстановка на източнорумелийско учрежденско 

деловодство и архив (параграф 3 на трета глава). 



6. Приведени са в известност идеи и предложения за организиране и 

създаване на централен областен архив в Източна Румелия, както и за 

разширяване на архивните функции на Народната библиотека в Пловдив. 

7. Проследена е съдбата на документалното наследство на Източна 

Румелия след Съединението и са анализирани причините за загубата на 

една значителна част от него.  

8. Приносен практико-приложен характер има съставеният от 

докторанта „Опис-указател на запазените архивни документи на 

Пловдивската градска община от източнорумелийския период, 

съхраняващи се в Пловдивските културни и архивни институции 

(Приложение № 3), който е база за изграждане на дигитален архив с 

документи от институциите на Източна Румелия.  

Считам, че дисертационният труд би спечелил, ако към всички 

параграфи имаше заключения (това е направено само в някои). По 

отношение техническото оформяне на таблиците в приложенията има 

какво да се желае: да се даде наименование на графите в Приложение № 4; 

да се включи графа със заглавията на статиите в Приложение №5, за да 

няма разминаване със самото заглавие на приложението; исковите данни 

на документите и броевете на вестниците да бъдат на втори, а не на първи 

план, което би съответствало на наименованията на приложенията.   

Стилът на изложение и оформлението са добри,  но са допуснати някои 

правописни грешки. При публикуването на научния труд, което 

препоръчвам, те следва да бъдат отстранени.  

Авторефератът, който е съставен съгласно установените изисквания, 

адекватно отразява съдържанието на дисертацията и постигнатите основни 

резултати.   

Представената докторска дисертация, а също така публикациите и 

участието на автора в научноизследователски проекти, свързани с нейната 

тема, ми дават основание да изразя пред останалите членове на научното 

жури своето положително становище за присъждане на образователната и 

научната степен „доктор” на Станислав Николов Боянов. 

 

11 февруари 2015 г.                          Член на научното жури:  

В. Търново                                                                      доц. д-р Анка Игнатова 

 
 


