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Настоящето становище е изготвено въз основа на предоставените за защитата 

материали: дисертационен труд, автореферат, справка за приносите, публикации по 

темата. 

 

1. Обща характеристика и оценка на дисертационния труд 

 

Дисертационният труд разглежда редица актуални, слабо проучени и 

дискусионни въпроси от обществено-политическия облик на българската студентска 

младеж в контекста на политическия живот в България през 30-те години на ХХ век. 

Актуалността на избраната дисертационна тема е обоснована от самия автор с 

аргументацията за недостатъчното й проучване, в което се убеждава по време на 

разработването на магистърската си теза през 2008–2012 г. на тема: 

„Противопоставянето в студентския печат: национализъм и антифашизъм, 1926–1930 

г.” Това е основният му мотив да продължи своите изследвания по историята на 

студентските организации и движения в България през 30-те години на ХХ в. на нивото 

на дисертационен труд. 

В такъв аспект актуалността на предложената разработка се дължи в голяма 

степен и на избора на хронологичната рамка – 30-те години на ХХ в. Това са годините, 

макар и характеризирани от автора като привидно «скучни» (в сравнение с «бурните» 

20-те), в които се формират конкретните икономически, политически и идейни 

предпоставки, довели до началото на новия световен конфликт – Втората световна 

война. На този исторически фон се изследва българското студентство като своеобразен 

чувствителен барометър и действен фактор на протичащите политически процеси в 

България през избрания период. 

В структурно отношение дисертацията се състои от увод, две глави, заключение, 

приложения и библиография (извори и литература) – общо 230 страници. Структурата е 

съобразена с поставените цел, задачи, предмет и обект на изследването. Балансирана е 

и подбраните заглавия са ясни и кратки. Всяка глава завършва със съответна изводна 

част.  



Дисертационният труд съдържа задълбочен оценъчен обзор на научните 

публикации по темата. В него обективно и критично е анализирана основната 

литература по разглежданите проблеми, а в хода изложението са използвани и 

цитирани над 200 заглавия, подробно представени в библиографията в края на 

работата. Изворовата база включва широко проучване на студентския печат, на 

документите от архива на политическата полиция и на спомените на дейци на 

отделните студентски организации. Много сполучливо тя е илюстрирана от 

специалното приложение на различни студентски издания от разглеждания период. 

Използването и анализирането на различни източници отразява високата степен на 

компетентност и професионални умения на автора при коментара на теоретични 

проблеми, концепции, идеи, визии, модели, исторически факти, както и отразяването  

им в хода на изложението. 

Заключението обобщава достигнатите от докторанта резултати. 

Текстът прави впечатление с логичността, прецизността, детайлните пояснения 

и цитирания под линия, много добрия стил, правопис и граматични познания. 

Авторефератът представя в сумиран вид отделните части на дисертационния 

труд. 

Докторантът има 3 публикации по разглежданите в дисертацията проблеми. 

 

2. Оценка на резултатите и приносите на дисертационния труд 

 

Изведените от докторанта основни приноси на изследването отговарят на 

поставените в увода цел и задачи. На основата на издирения, анализирания и 

обобщения голям обем изворов и публикуван материал е представено ново, 

задълбочено и систематизирано проучване на съществуващите студентски 

организации, обединения и движения в контекста на българската политическата 

история на 30-те години на ХХ век. Преразгледани и допълнени са редица 

съществуващи оценки за техните идеология, дейност, влияния и взаимодействия.  

За пръв път е направен систематичен преглед на историята на съответните 

организации на студентите-земеделци, социалисти и анархисти, както и на 

студентските националистически организации – „Стожер“, „Хан Крум“, „Хан Омуртаг“ 

и легионерската корпорация „Цар Симеон“. 

Осъществено е цялостно разкриване на различните форми на студентската 

извънполитическа активност в пълното й многообразие и значимост.  

Показана е отлична научна осведоменост и аргументираност, информационна 

култура, прецизност при обработката и анализа на емпиричните данни, лична позиция 

и подчертано авторско отношение в оценките. 

В този смисъл приемам напълно формулираните от докторанта приноси на 

дисертационния труд. 

 

3. Бележки и препоръки 

 

Своите конкретни бележки към докторанта съм отправяла по време на работата 

върху дисертационното изследване. 

Във връзка с актуалността на темата препоръчвам на автора след съответна 

преработка и адаптация за широка читателска публика дисертационният труд да бъде 

публикуван.  

 



Въз основа на горепосочените научни достойнства и постигнати резултати на 

предложената разработка считам, че дисертационният труд отговаря на всички 

изисквания на ЗРАСРБ и на Правилника за прилагането му.  

Във връзка с това предлагам на уважаемото научно жури да присъди на Борис 

Пламенов Боев, редовен докторант в Катедрата по История на България при 

Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, 

образователната и научната степен „доктор” в професионалното направление 2.2. 

История и археология. 

 

 

6. 04. 2017 г.                                                                           Доц. д-р Цвета Тодорова 

 


