
 
 

СТАНОВИЩЕ 
 

от проф. д.и.н. Димитър Гоцев за дисертационния труд на  Полина Пенкова 
Цокова, редовен аспирант в Катедра „История на България” при СУ „Св. 
Климент Охридски”, на тема: „Регионалната политика на Българската 

държава в Благоевградски, Смолянски и Кърджалийски окръг, 60-те и 70-
те години на XX век”. 

 
 
 
                     Докторантският труд на Полина Цокова е посветен на 
специфичен проблем от нашата съвременна история, който не е проучван в 
историографията в този аспект. Това го прави актуален не само в научно, 
но и в обществено-политическо отношение. От тук идва научният интерес, 
а както ще видим и приносната същност на дисертационния труд. 
                     Трудът обхваща три региона (три бивши окръжни центрове), 
които със своята специфичност се различават от другите окръзи в страната. 
Още в предговора и при определянето на задачите на труда, докторантката 
посочва основните проблеми, които ще направят по-късно през 60те и 70те 
години тези региони приоритетни за държавната политика. 
                   На първо място докторантката посочва, че и трите бивши 
окръзи остават извън България по силата на Берлинския конгрес от 1878г., 
в Турската империя и се присъединяват към Българската държава едва 
след Балканските войни (1912-1913г.), когато са освободени от 
българските войски. 
                   На второ място, в Смолянски и Кърджалийски регион 
народностният състав не е хомогенен и тепърва предстои неговото 
културно-етническо приобщаване. 
                   Трето - вътрешното и международното положение в периода, 
който е обект на научно проучване, е изключително тежко за хората в тези 
крайгранични райони, поради силната антибългарска пропаганда, идваща 
отвън. 
                   Четвърто - проблемите, свързани със завареното изключително 
тежко културно-историческо и икономическо наследство, а още и 
натрапеното отвън насилствено македонизиране на българите в Пиринския 
край. 
                   Използвайки огромен брой архивни материали, богата и 
разнообразна изворова база, постиженията на нашата историческа наука, а 
също и на политическите институции, докторантката стига до един 
задълбочен анализ на посочените проблеми от изследваната тема и прави 



своето сполучливо научно изследване, отличаващо се с много аргументи и 
приносни моменти в неговата цялост.  
                  В структурно отношение, трудът също е специфичен. Той се 
състои от предговор, три глави, заключение и библиография. Всяка глава е 
посветена на един от разглежданите региони. 
                  Първа глава обхваща Благоевградски окръг и политиката на 
Българската държава от 60-те и 70-те години на XXв. Докторантката 
правилно изтъква, че едва след Мартенския пленум на ЦК на БКП и 
промяната на политиката на БКП към историческото минало, т.е. 
връщайки се към българското историческо и културно минало на 
населението в Македония, българското правителство начертава и прилага 
комплексна програма за културно-икономическо и политическо 
възраждане на Пиринския край. За по-малко от две десетилетия, както 
посочва докторантката, този окръг се превръща в процъфтяващ културно-
просветен център с университет, няколко полувисши институти и  
гимназии във всички по-големи селища. Появяват се няколко нови 
градчета, построява се всеобхватна инфраструктура, заводи и предприятия 
във всички градове създават работа и заетост на цялото население. Всичко 
това променя коренно обликът на Пиринския край. Увеличава се 
чувствително жизненото равнище на населението. Обърнато е специално 
внимание на системното родолюбиво възпитание на всички жители на този 
край, като резултат, на тази двадесетгодишна целенасочена правителствена 
политика на икономически и културен възход, заключава докторантката. 
От политиката на отбългаряване, водена до началото на 60те години, през 
70-те и 80-те години на XX в. остава само блед спомен. Националният 
възход и българското родолюбие в тези години остават основна и 
единствена същностна характеристика на българите в Пиринския край. 
Тези научни изводи, всъщност, са и основната цел на изследването в тази, 
както и останалите две глави на докторантския труд.  
               Втора глава се отнася до държавната политика в Смолянски окръг 
през 60-те и 70-те години на XX в. Тук докторантката е направила много 
съществен принос, използвайки нови изворови документи и материали, 
които показват, че по същество именно през разглежданите две 
десетилетия, 60-те – 80-те години на XX в., държавната политика на 
обществено-политическо и културно развитие на този регион довежда до 
нова регионална, политическа, административна, селищна и културно-
просветна инфраструктура в централните Родопи. Според посоченото от 
докторантката заварено административно и стопанско положение, този 
край след 1944г. е напълно изостанал- без административен център, без 
пътища, без никаква инфраструктура, училища, читалища, църкви, с 
объркано от мюсюлманската религия българско население.  
               За двете десетилетия, които авторката изследва, културно-
политическият и стопански облик на Родопите се променя изцяло. С 



положените грижи от правителството и държавата, в сърцето на Родопите 
е изграден административно-политически и културно-просветен център- 
гр. Смолян, а регионът е обявен за Смолянски окръг. Неговата поява, както  
и появата на още няколко по-малки градове и тяхното свързване с нова 
инфраструктура, създаването на полувисш институт, гимназии, 
построяването на десетки предприятия, цехове, стопански обекти и т.н., 
създава сигурен поминък на населението, повишава жизнения му стандарт 
и осигурява образование за младото поколение. Всичко това довежда до 
постепенно приобщаване на българите, изповядващи мюсюлманска вяра, 
към културните ценности на българската нация. Изграждането на 
Смолянски окръг и настъпилите колосални промени в бита на хората там, 
са добре описани и характеризирани от авторката, като тя описва подробно 
всеки акт, постановление, наредба и др. на правителството и държавните 
институции, отнасящи се до развитието и възхода на Смолянски окръг. 
                Третата, не по-малко важна глава се отнася за политиката на 
Българската държава в Кърджалийски окръг през 60-те -70-те години на 
XX в. И тук докторантката проследява трудната история на този регион от 
присъединяването му към България през 1912 г. с неговата пълна 
културно-икономическа изостаналост, усложнена и от смесения етнически 
характер на региона. И тук завереното културно, стопанско и полотическо 
положение, както посочва докторантката, е повече от скромно. Едва в 
началото на 60-те години на XX в. правителството и държавата вземат 
решение за рязко подобряване на положението на Кърджалийски окръг. 
Инвестирани са огромни средства в създаването на нова инфраструктура, 
откриване на полувисш институт, подпомагане на селското и горското 
стопанство, техническите култури. По този начин се създава постоянна 
работа на населението и се подобрява жизнения стандарт. Пристъпва се 
към създаване на местни кадри, чрез обучението им в различни средни, 
висши и полувисши институти.  
                   Постепенно различните производства в трите бивши окръга се 
свързват със сродните такива в цялата страна и по този начин увеличават 
производството. Политиката на правителството и държавата и тук създава 
условия за подобряване на жизненото равнище на хората, което е 
изключителен фактор за положителна промяна, особено на турския етнос в 
региона. 
                   Всичко горепосочено е обект на подробно изследване в 
докторския труд на Полина Цокова. Тя разглежда труден проблем, но 
трябва да отбележа, че се е справила много добре с поставената научна 
задача. Направила е важен исторически извод, че политиката на 
Българската държава към изследваните региони в периода 60-те -70-те 
години на XX в.  дава много добри резултати, изравнява тези окръзи по 
икономически и културно-обществени показатели с другите окръзи в 



страната и по този начин премахва различията в бита, културата и 
жизнения стандарт на населението в България. 
                  До голяма степен са решени различията на религиозна почва, а 
това е един много важен проблем за нормалното развитие на Българската 
нация и държава, както тогава, така и днес, а и в бъдеще. В заключение бих 
казал, че докторантката е направила важен за нашата историография 
научен труд, в завършен вид и с много приносни моменти. 
 
 Препоръчвам я на научното жури с положителна оценка. 
 
 
 
  30. 08. 2011г.                                                               Дал становище: 
                                                                                 проф. д.и.н. Димитър Гоцев 


