
 

С   Т   А   Н   О   В   И   Щ   Е 

от проф. д-р Пламен Митев 

за дисертационния труд на Ивайло Валентинов Найденов 

на тема „Предприемаческата дейност на братя Пулиеви между традицията и 

модерността (търговски практики и стратегии през епохата на Възраждането)” 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално 

направление 2.2. История и Археология 

 

Тодор Пулиев и неговите наследници принадлежат на една от знаковите 

карловски фамилии от епохата на Възраждането. С активната си и мащабна 

предприемаческа дейност те оставят осезаема следа в стопанското развитие на десетки 

селища от двете страни на Балкана и допринасят за общия икономически подем по 

българските земи през втората и трета четвърт на ХІХ в. В този смисъл, 

дисертационният труд на Ивайло Найденов трябва да се оцени като ценно градиво за 

доосвобжденската ни история, още повече, че в досегашните изследвания, посветени на 

националното ни възраждане, документалното наследство на Пулиеви не е проучвано 

задълбочено, а тяхната конкретна търговска дейност е била разглеждана частично и то 

предимно в контекста на дългогодишното им съдружничество с Евлоги и Христо 

Георгиеви. 

При разработването на докторската теза е използван изключително богат 

архивен материал. Четири години упорит сизифов труд над хилядите страници 

кореспонденция от копирните книги на братя Пулиеви и Георгиеви са позволили на 

Ивайло Найденов да извлече изключително ценен и неизползван досега 

фактологически материал, очертаващ облика на предприемачеството на няколко 

поколения карловски българи. Анализирайки критично събраните сведения, авторът е 

успял да проследи основните сфери на стопанска активност на братя Пулиеви, да 

очертае териториалния обхват и географията на техните търговски интереси, да изясни 

структурата на използваната от тях търговска мрежа, да разкрие лицата на най-

близките им съдружници, спедитори, партньори и агенти. 



Сред безспорните приноси в дисертацията ще откроя уточняването на важни 

факти за произхода на фамилията, както и за житейския път на представителите на три 

нейни поколения. Демонстрирайки солидната си професионална подготовка и доброто 

познаване на научната литература, Ивайло Найденов е откроил специфичните 

предпоставки за усвояване от страна на братя Пулиеви на модерните търговски 

практики, при това в един сравнителен балкански план. От погледа на докторанта не се 

убягнали и белезите на промяната в мисленето и поведението на карловските търговци 

и предприемачи. Все в същата посока трябва да се отбележат и прецизно изготвените 

обобщаващи таблици по години за капиталовите ресурси на Пулиеви, за техните 

печалби и вложения. Специално внимание заслужават и наблюденията и констатациите 

на автора за социалната ангажираност на братя Пулиеви. 

При едно бъдещо отпечатване на докторската теза, авторът би могъл да избегне 

някои повторения, които са допуснати сега в отделни параграфи. 

Като докторант на Исторически факултет, Ивайло Найденов е участвал с научни 

съобщения в 13 научни форума (два от които в чужбина) и има 9 подготвени 

публикации (две, от които са под печат) по темата на дисертационния си труд в 

авторитетни научни сборници и списания. 

Авторефератът отразява коректно структурата, съдържанието, основните изводи 

и приносите на дисертационния труд. Всички изисквания на ЗРАСРБ и Правилника за 

неговото приложение са спазени. 

Всичко това ми дава основание убедено да препоръчам на Уважаемото научно 

жури да присъди на Ивайло Валентинов Найденов образователната и научна степен 

„доктор”. 

       проф. д-р Пламен Митев 

София, 17.05.2017 г. 

 


