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Предмет, цели и задачи на изследването 

 

  Предмет на изследване в дисертационния труд са институциите и архивите в 

Източна Румелия.  

Изложението има за цел да отговори на няколко основни въпроса, които са 

слабо разглеждани в съвременната българска историография. В хода на проучванията, 

проведени по темата на дисертационния труд се събра емпиричен материал, който 

позволи един по-критичен поглед върху утвърдилите се до този момент постулати в 

научната дисциплина Архивистика като цяло и историята на архивното дело в 

България, в частност. Основната теза на някои от българските учени, занимаващи се с 

проблемите на архивите в следосвобожденската ни история е, че в новоосвободените 

български земи се наблюдава определена изостаналост от европейските практики по 

отношение на организацията на учрежденията и архивите.  

Издирените и проучени във връзка с темата документални свидетелства 

позволяват да се направи опит за известна корекция на съществуващата теза за 

сравнителната изостаналост на модерното българско архивно дело в 

следосвобожденска България, включително и в Източна Румелия. Съхранените 

устройствени правилници, препоръки, официални предложения и лична 

кореспонденция разкриват една по-различна картина в посока идеи и опити за 

регламентиране на дейността и статута на източнорумелийските институции и архиви. 

Засвидетелствани са усилия на водещи източнорумелийски политици, интелектуалци и 

администратори за запазване на архивното наследство и последващото му използване 

за научни цели. Също така се прави опит да се покаже, че действията на отделните 

румелийски държавни служители за създаване на централен областен архив 

предхождат подобни инициативи в Княжество България. 

В контекста на тези реалности и предвид съществуващите частични проучвания 

в тази област, задачите на настоящето изследване са следните: 

1. Цялостно издирване и проучване на документалните свидетелства относно 

статута и дейността на институциите на Източна Румелия. 

2. Представяне на институционалната уредба на Източна Румелия съгласно 

решенията на Европейската комисия и Органическия устав с акцент върху 
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въпросите, които днес отнасяме към документалния и архивния 

мениджмънт. 

3. Изясняване на конкретните проблеми по регистрацията, описанието и 

архивирането на документи в администрацията на Източна Румелия. 

4. Привеждане в известност на идеите и предложенията на отделни 

интелектуалци и обществени дейци в автономната област за организирането 

на централен областен архив,  в т.ч. инициативите на директорите на НБ 

„Иван Вазов“ на разширение на компетенциите на библиотеката като 

централна архивна институция. 

5. Установяване на количествените параметри и състава на архивното 

наследство по архивни фондове и основни видове документи (дела) на 

институциите на Източна Румелия. 

 

Методология 

 

Целта на настоящето изложение е да покаже въз основа на запазените архивни 

материали реалното положение в източнорумелийската администрация, нейната 

организация и потенциал да се справи със задачите, определени й в законовите актове, 

действали на територията на Източна Румелия. Тъй като основните източници на 

информация са именно архивните документи, при тяхното проучване се използва 

методиката на т.нар. приложно изворознание. Подлага се на критика информацията от 

документите и се разкрива ценността и надеждността на сведенията, съдържащи се в 

тях. А при публикуване на интересните за темата на дисертацията документи 

(предимно в извлечение) се използва методиката на научната дисциплина 

„Археография“. Текстовете са представени чрез научно-критическия и 

дипломатическия начин на възпроизвеждане. Фототипни са някои приложения и част 

от илюстрациите. 

Проблемите, характерни за научните области на Архивистиката и Историята на 

институциите са водещи в дисертационния труд. Институциите са показани и 

коментирани според тяхното място в структурата на държавната власт и според 

функциите, които са им присъщи. Принос към история на архивите в България е 

приведената в изложението информация за архивните институции в Източна Румелия и 

мястото на архивния служител в администрацията на областта.  
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Проблемите, които се разглеждат в настоящето изследване ще помогнат и за по-

доброто познаване на административната култура в автономната област Източна 

Румелия, която е част от ранната следосвобожденска българска история. 

 

 

Кратко изложение на дисертационния труд 

 

С оглед на посочените задачи текстът на дисертационния труд има следната 

структура: увод, три глави, заключение и осем отделни приложения, които допълват 

основния текст. Изложението е ограничено в рамките на седем години (1878-1885), но 

разглежданите процеси започват и се разгръщат десетилетия преди този кратък период 

от време. За добро или за лошо историята на Източна Румелия е свързана тясно с 

историята на Османската империя. Именно поради тази причина в първа глава на 

дисертационния труд се разглеждат трансформациите на османската административна 

система и участието на българите и българските възрожденски институции в 

имперската държавна структура. Също така са отбелязани и видовете документи, които 

създават българите през Възраждането на собствения си език. 

Във втора глава се показват проблемите пред Временното руско управление при 

административната организация на освободените български земи, както и държавната 

структура на Източна Румелия според Органическия устав. Последната част от втора 

глава е със заглавие „Религиозен живот в областта и законовите рамки за неговото   

съществуване“, което на пръв поглед няма много допирни точки с темата на 

настоящето изложение. Но само на пръв поглед. Освен това въпросът не е разглеждана  

в научната литература до този момент и настоящето проучване е несъмнено принос към 

историята на автономната област.  

В трета глава се проследяват трудностите, с които се сблъсква администрацията 

на областта и мерките, които предприемат ръководителите й за справяне с проблемите. 

Опитите на централната и местна администрация за създаването на централен архив на 

областта и организиране на архиви в учрежденията също са отбелязани в тази глава. 

Проследена е съдбата на архивното наследство на Източна Румелия и причините за 

сравнително малкото запазени документи от румелийските институции. 

 

                                                      * 
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Административната система на Османската империя допринася не малко за 

нейната политическа и държавна стабилност. Другояче не може да се обясни как тази 

държава, която се разпростира на хиляди километри в три континента успява да 

съхрани своята цялост при положение, че обединява един истински конгломерат от 

народности, които изповядват и различни религии. Специфичната й управленска и 

административна система е тази спойка, която позволява на османската централна 

власт да управлява територии, отдалечени на големи разстояния от столицата и 

разнородни етнически.               

Ролята на османската административна система изпъква още по-ясно когато се 

вземе предвид и фактът, че за разлика от други общества, където отделните феодали 

имат изключителни права по отношение на населението и земята, в османската държава 

цялата административна власт и феодално право за собственост са в ръцете на султана. 

Това е наложило създаването и поддържането на една отлично работеща 

административна структура, която да разполага с добре обучен чиновнически апарат. 

Османската канцелария представлява ядрото на всяка институция в 

административния апарат на държавата. Комплектувана е с подбран и обучен в 

нормите на шериата персонал, който също така е и добре школуван в езиково 

отношение. Още от самото начало на своето създаване османската административна 

система е изградена така, че да обхване цялостната дейност на управлението, от най-

висшата до най-нисшата административна институция, като  детайлно отразява тази 

дейност във водената по строги правила на канцеларската техника писмена 

документация. Издаваните решения, декрети, заповеди и наредби обикновено се 

позовават на закона – шериата, или на предишни подобни решения на султаните. 

Всичко това налага чиновниците в османските учреждения, оценявайки голямата 

практическа стойност на документите, да спазват строги правила за тяхното 

подреждане и съхраняване. Така в институциите на органите на власт в столицата и в 

провинциите с течение на времето се натрупват огромни масиви от архивни материали, 

които били опазени, макар че едва през 20 век стават достъпни за изследователите. 

Българите в Османската империя още през първите векове след загубата на 

независимостта си се „вписват” успешно в административната система на страната. 

Пример за това са запазените колективни молби до централната османска власт от 

страна на българското население, които показват, че сънародниците ни добре познават 

административната система и ред в държавата, от която са част. Дори може да се каже, 

че наред с активната и пасивна съпротива, която българите оказват на завоевателите, 
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използването от тяхна страна на законовите възможности е не по-малко ефективна 

защита на  българските общности.  

Завладяването на България от османските турци в края на XIV в. причинява 

големи промени в стопанския, социален и културен живот на българите. Унищожена е 

българската държава заедно с най-важните й институции. А без тези държавни органи, 

и без политическа и религиозна самостоятелност, българският народ става обект на 

политическо и духовно потисничество от страна на османските завоеватели и 

Вселенската патриаршия, заела мястото на унищожената българска самостоятелна 

църква. Установяването на османското владичество не може обаче да премахне 

изведнъж традициите в политическия и социален живот на българите, възникнали при 

съществуването на свободна българска държава. Не е ликвидирана напълно и 

българската феодална класа, не са унищожени и институциите, които организират 

живота на покореното население – българските общини. Те не само са запазени от 

завоевателите, но им са вменени и допълнителни функции, които в някои случаи 

засилват тяхната автономност и неслучайно през целия период на османското 

владичество общините са припознавани от българите като надежден защитник срещу 

произволите на османските власти и техните представители.  

Дейността на българските общини през Възраждането е една от най-

съществените изяви в живота на българите през тази епоха. Общините са един от 

главните фактори в развитието на българското просветно дело и във воденето на 

църковно-националните борби. Те играят и голяма роля в запазването и 

консолидирането на българската нация. В ролята си на национални институции те 

създават и работят с немалък брой документи. 

В същото време, българските общини увеличават своята административна роля 

в условията на все по-засилващ се държавен хаос в Османската империя. И те създават 

различна администрация от тази в османските институции, което ясно показва 

стремежа на възрожденските ни дейци към национална самостоятелност. Желанието на 

централната власт е да постави тези автономни български институции под засилен 

държавен контрол. На тях се възлагат нови административни, данъчни и други 

функции на контрол върху населението, което цели да ги обезличи и да ги превърне в 

органи на местната държавна власт. Българските общини, обаче се възползват от 

разширените си функции не за да се превърнат в „послушни“ оръдия на османската 

власт, а за да разширят и затвърдят своята автономност. 
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Развитието на търговията, която осъществяват българските търговци от втората 

четвърт на XIX в. с държавите от централна и западна Европа, дава на 

предприемчивите търговци и занаятчии нови възможности за развитие. Изграждат се 

нови структури в българското общество, в което навлизат все повече и европейските 

културни норми и порядки.  

Общините, читалищата, училищните настоятелства, останалите български 

стопански, политически и културни организации създават и използват в работата си 

немалък брой документи.   

Модернизирането и развитието на документа и документирането в живота на 

българското общество се извършва успоредно с промените в самите институции. Този 

процес отговаря на засиленото икономическо развитие и на увеличените интелектуални 

потребности на част от българите. Развитието на документа и документооборота 

включва преди всичко увеличаване на обема и подобряване качеството на създаваните 

документи. Възприемат се под чуждо влияние нови видове документи, които са най-

често свързани с вътрешни и външни търговски взаимоотношения. Изменя се и 

външният вид на документите, спазват се правила при тяхното изготвяне и се следват 

разпространени образци. Поставят се задължителни реквизити – вид на документа, име 

на институцията, която го издава, дата и печат. Българските възрожденски институции 

започват да си поръчват (в периода след Кримската война) специални бланки по 

установен образец, които използват за своята кореспонденция, за реализиране на 

финансови и други аспекти от своята дейност. Наблюдава се интензивно 

документиране на почти всички дейности на българското общество. 

 Разбира се, при липсата на политическа самостоятелност и на национален 

административен център  е било невъзможно да има единни насоки и изисквания за 

вида и оформлението на българските документи. Това прави документите от този 

период до голяма степен самобитни и няма универсален модел, по който те да се 

съставят. Въпреки това, постепенно се забелязва стремеж към унифициране на 

документите създавани от възрожденските ни институции и организации, както и от 

частните лица. Голяма помощ в този процес оказват различните видове писмовници. И 

няма съмнение, че за българите през Възраждането документите на техния роден език 

са белег за национална идентичност, начин за разграничаване от останалите етноси в 

империята и средство за борба против опитите на други националности да асимилират 

културно българския народ.  
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Освободителната руско-турска война завършва с установяването на Временното 

руско управление на освободените български земи. След приключването на военните 

действия на преден план изпъква дейността на руските администратори, които 

трябвало да дадат нужния тласък на държавното развитие на свободната българска 

държава. Руските чиновници полагат основите на всички централни и местни 

институции, които трябвало да организират живота на освободеното българско 

население. На мястото на османските чиновници – мютесерифи, каймаками, мюдюри, 

кадии и мюфтии, веднага застават руски и български администратори, чиято цел е да 

изградят от ”нищото” институциите на свободна България. 

Пред руското гражданско управление стои не само задачата да създаде 

български учреждения, но и да подготви чисто български чиновнически апарат, който 

да заеме място в администрацията след края на ВРУ. Създадената от Гражданската 

канцелария административна система се отличава принципно от предходната 

политическа, институционална и административна система. Тя възприема качествено 

нови принципи на държавно управление, характерно за модерните европейски народи – 

разделение на властите, децентрализация, изборност, представителност, права и 

свободи на гражданите, които безспорно придават демократични черти на новото 

управление.  

Още руската временна администрация премахва някои от заварените от 

османско време институции, а други изпълва с ново съдържание. Такива са преди 

всичко запазените от руските власти местни общини и представителните им органи,  на  

които са вменени и някои нови функции. Чрез тях ВРУ осъществява ефективно местно 

самоуправление. В резултат е постигнато реално участие на българското население в 

управлението.  

В този устройствен период немалко време и енергия е отделено за създаването 

на нови държавни институции, които придават завършен вид на административната 

система, създадена от Временното руско управление. Изграждането на новия държавен 

модел става при трудни вътрешни и външнополитически условия. Руската власт трябва 

да полага големи усилия, за да осуети реставраторските стремежи на Османската 

империя към създадената от Берлинския конгрес Източна Румелия. В автономната 

област липсват подготвени чиновници, което прави задачата по устройството й от 

руските администратори трудна за реализиране. В един кратък период от време (девет 

месеца) те трябва да подготвят свои заместници във всички структури на  държавното 

управление. 
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Няма да е пресилено ако се каже, че специално в Източна Румелия всичко 

креативно и положително, което се случва в администрацията на Областта се дължи на 

доброто наследство и наученото от руските чиновници през периода на Временното 

руско управление. Усилията на руските власти в устройството на Южна България са 

насочени и към запазване на водещата роля на българския етнос в управлението на 

областта. Без мерките взети от тях в тази насока, на автономното управление не би 

било възможно да парира атаките на румелийските малцинства (турско и гръцко), 

които претендират незаслужено, с оглед на значително по-многобройния български 

елемент, да имат повече тежест в управлението. 

 Трябва също да се подчертае, че в своята дейност в Южна България 

ръководителите на ВРУ правят така, че да подготвят почвата за едно евентуално бързо 

обединение с Княжеството. В Източна Румелия съзнателно са въведени от руските 

администратори почти същите структури в институциите, както и на север от Балкана. 

След Съединението именно поради тази причина не са забелязани големи сътресения в 

администрацията на обединена България. Руските дейци от Временното руско 

управление си заминават за своята родина със съзнанието, че са положили основите на 

българската държавност както в Княжество България, така и в Източна Румелия. С 

право в. Българин пише: „Ако и русите да изпразниха Източна Румелия, но духовете 

им са още там”. 

Показаната картина на администрацията и институциите в Източна Румелия 

показва как изглежда тя де юре. Но през своето кратко съществуване администрацията 

като цяло и различните източнорумелийски учреждения, поотделно, се сблъскват с 

множество трудности и се справят с проблемите според своите възможности. 

Именно трудностите, които среща управлението на автономната област, нерядко 

принуждават ръководителите на институциите да нарушават Органическия устав. 

 Със задачата да контролира и да предлага законови актове, с които да подобри 

ефективността на администрацията, е натоварен директорът на вътрешните дела и 

главен секретар на областта. Истински шанс за Източна Румелия и нейното население 

е, че на този пост е назначен Гавраил Кръстевич, който е изключително опитен 

османски чиновник. 

Административно-териториалното деление е основен въпрос за държавното 

строителство на всяка държава. Източна Румелия се изправя пред него след май 1879 г., 

когато реално нейните институции поемат властта от Европейската комисия. Но 

въпросът не се разрешава напълно дори до септември 1885 г. Специфичните проблеми 
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на областта – разбойничеството, паспортните и визови трудности, вълненията сред 

малцинствата, трудностите в стопанския и финансов сектор и не на последно място, 

натискът от външни фактори (Княжеството, Високата порта и заинтересованите Велики 

сили) правят определянето на вътрешните граници задача, която се измерва по 

сложност с тази за външните й граници. 

Кръстевич не се бои да променя законовите актове докато намери най-доброто 

решение за администрацията и населението. Сагата около приемането на закона за 

административно-териториалното деление е показателен за това, че правителството 

проявява гъвкавост. Свидетелство за неговите усилия за намиране на най-добро 

решение е например разместването на околиите в рамките на департаментите. 

Необходимо е било да се зачитат едновременно с нормативните изисквания и 

етническите, демографските и географските особености на съответните региони, но 

това не спира дирекцията на вътрешните дела да търси най-доброто решение на 

трудните местни проблеми. 

 Кръстевич добре разбира от дългогодишния си опит в управлението, че 

административно-териториалното деление е в основата на успешното изграждане на 

управленската система (в случая – по западноевропейски образец). Добре знае, че 

сполучливото териториално деление е една от гаранциите за спокойни и успешни 

избори, гаранция е и за съобразено с нуждите на местното население разпределение на 

административен персонал, обслужващ нуждите му, както и на полиция и армия. 

Затова и усилията му в такава посока са изключително големи. 

Административната работа се затруднява (особено в началото) и от 

преустройването на деловодството от руски на трите официални езика на Източна 

Румелия (български, турски и гръцки), както и от унищожаването и изнасянето на 

османски архиви. Нерядко унищожаването е дело на населението на освободените 

български земи. В желанието си да унищожат данъчните регистри и документите за 

собственост на турците, българите унищожават и важни за самите тях архиви. 

Проблем е и недостатъчният сграден фонд за административни нужди. До края 

на съществуването си Източна Румелия не може да се похвали с отделно здание за нито 

една от централните си институции. Главният управител съжителства с канцеларията 

на директора на вътрешните работи, а в Областното събрание освен депутатите и 

чиновниците, свързани с тях, се намира и градската противопожарна служба. Други 

учреждения се помещават в частни къщи под наем. 
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Енергия и ресурси Дирекцията хвърля и в решаването на пограничните спорове. 

Проблемите са основно два: селата по турската граница, които османското 

правителство не предава под източнорумелийска юрисдикция, и неуредените гранични 

въпроси между княжество България и автономната област. И докато с турските села се 

стига до ескалация на напрежението и конфликти, в които нито с радикални мерки, 

нито чрез убеждение и търпеливо изчакване се постига някакъв резултат, то по 

отношение на България нещата стоят по различен начин. 

Двете страни избягват радикализиране на граничния проблем и той остава не 

напълно решен до Съединението. По-специално проблем между Княжеството и 

Източна Румелия е паспортният режим. България спазва своя закон от 1880 г., който не 

позволява на чужди граждани да влизат в страната без пaспорт, а  на българските – да 

напускат без същия документ. 

Липсата на регламент във връзка с организацията на учрежденските канцеларии 

и архиви всъщност дава свобода на служителите в институциите с компетенции да 

организират и управляват документите им, да търсят сами решения. След като създадат 

определен модел за деловодство и архив в дадено учреждение, той обикновено остава 

непроменен до Съединението.  

Една от най-важните придобивки за културата и просветата на Южна България е 

създаването на Областна библиотека и музей. Инициативата е на Йоаким Груев, който 

добре разбира, че за да отговарят Пловдив и Източна Румелия на съвременните 

европейски културни норми, такава институция не само трябва да се създаде, но и да 

има тя пълноценно място в културния живот на областта. Голяма е заслугата на  

директора И. Йовчев за утвърждаването на библиотеката като институция изпълняваща 

и ролята на архивно учреждение. С лични и циркулярни писма той моли издателства и 

редакции да изпращат даром или срещу заплащане екземпляри от всички български 

книги и периодични издания и преди всичко „правителствени документи от различни 

дирекции, постоянни комитети и други, както и от управлението на Княжеството“. 

Не е сигурно, дали Йовчев съзнателно иска да разшири функциите на 

Областната библиотека по посока на утвърждаването й като централно архивно 

хранилище на Източна Румелия. Запазена е само чернова на класификационна схема, от 

която не може да се направи категоричен извод дали е за организация на архивен фонд 

или нещо друго. По-вероятно е директорът да не е имал подобна идея при опитите си 

да събере на едно място документи на държавни институции в Източна Румелия, 

Княжеството, Русия и Османската империя. Тази идея обаче е предложена в писмото до 
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Алеко Богориди от италианския учен Д. 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 от А. Богориди не е известен.     

Централен архив така и не е създаден. А след направеното проучване на 

политиката и дейността на източнорумелийската администрация за организирането на 

учрежденските архиви могат да се посочат няколко основни причини за сравнително 

малкото запазени понастоящем документи на източнорумелийски институции: 

 Липса на основни правила, отнасящи се до организацията на 

учрежденските румелийски архиви.  

 Недоброто физическо състояние на източнорумелийските 

документи. 

 Разпиляване на документите след Съединението. 

 Загиване на документи при обществени катаклизми 

 Неадекватни действия и след централизацията в архивното дело 

на България. 

Новосъздадената автономна област е снабдена с основен закон изработен от 

специална Европейска комисия. Той е доста подробен документ, с който се уреждат 

всички аспекти от живота на румелийския поданик. Органическият устав предопределя 

новото политическо образувание на Балканите като държава от съвременен (за онова 

време) буржоазно-либерален тип. То притежава всички белези на самостоятелна 

държава – собствено правителство, избрано от народа представително тяло и 

национална армия. Сюзеринитетът на султана е застъпен в Устава, но благодарение на 

усилията на източнорумелийските дейци той скоро се превръща в номинален, без 

сериозна сила в областта.  

Думите на изтъкнатия български общественик Стефан Бобчев, че Източна 

Румелия е първата българска република имат своето основание и при внимателно 

запознаване с държавно-правния живот на областта се убеждаваме в тяхната правота. 

Създадена по изкуствен път, с население под един милион жители, Източна Румелия 

успява да изгради модерна за времето си административна структура, като българското 
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мнозинство се налага в управлението и чрез държавните органи отстоява успешно 

българския характер на областта. Източнорумелийското правителство защитава според 

възможностите си страната не само от претенциите на Османската империя, но и от 

опитите на някои от Великите сили да се намесват във вътрешния живот на областта. 

Администрацията, която е организирана според структурата зададена в 

Органическия устав е с подчертано централизиран характер. Всички по-важни решения 

се взимат от Главния управител и изпълнителната власт, на която той е ръководител. 

Наистина, в основния закон са предвидени и представителни институции, но те реално 

имат само съветническа функция и самостоятелно не могат да влияят на румелийската 

политика. 

Централната власт упражнява строг контрол върху местните институции чрез 

чести проверки, които трябва да установят нивото на административна култура в 

държавните структури. Реалното положение в областната администрация, независимо 

от добрата нормативна база, е неудовлетворително. Проверките установяват на много 

места лошо деловодство и архивиране на учрежденските документи, в което липсва 

каквато и да е методика. 

Големият щат от румелийски чиновници се запълва в много от случаите с хора, 

които нямат нужния образователен ценз за длъжността, която заемат. Нещо повече, 

една немалка част от работещите в местната власт са слабо грамотни или напълно 

неграмотни лица, които и при най-голямо желание за работа не могат да изпълняват в 

необходимата степен задълженията си на държавни служители. 

Дирекцията на вътрешните дела, под чийто контрол се намира 

източнорумелийската администрация, се опитва чрез издаването на различни 

правилници и предписания да организира по-добре канцеларската работа в 

учрежденията. Но човешкият фактор е този, който влияе отрицателно върху 

прилагането на известните тогава правила за организиране на добре работещо 

деловодство и архив. В Източна Румелия подготвените чиновници за този вид работа са 

изключително малко.  

Въпреки многобройните трудности, на които е обречена още със създаването си, 

Източна Румелия се изгражда институционално като една модерна за времето си 

държава. Българският характер на страната е неоспорим факт. Политическото, 

икономическото и културно развитие на южнобългарското население е неделима част 

от цялостното развитие на българския народ след Освобождението, независимо от 
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изкуствено наложеното политическо разделение. Всичко това улеснява неизбежното 

Съединение на двете български държави. 
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