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Вх. № ЧР-01-180/10.08.2020 г. 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д-р Кремена Георгиева Борисова-Маринова, 

Институт за изследване на населението и човека при БАН, департамент Демография, 

секция „Икономическа и историческа демография“, 

професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Статистика и 

демография, съгласно Заповед № РД-6-247/09.07.2020 г. на Директора на Института за 

изследване на населението и човека при БАН 

 
 

върху научните трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„доцент” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 

направление 2.2. История и археология, специалност Историческа демография (Бракът 

по българските земи през ХІХ в. (до 1878 г.), обявен в ДВ бр. 24 от 17.03.2020 г. от 

Институт за изследване на населението и човека при БАН 

 

с кандидат гл. ас. д-р Даниела Стефанова Ангелова 

 

 
 

Настоящото становище е изготвено въз основа на документите, постъпили по 

конкурс, обявен от Института за изследване на населението и човека при БАН за нуждите 

на секция „Икономическа и историческа демография”. Становището е съставено в 

съответствие с изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България, Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в 

Република България и Правилника за развитието на академичния състав в ИИНЧ. 

Направените изводи и заключения в становището се аргументират с конкретните 

документи, представени за целите на настоящия конкурс. 

 

I. Изследователска дейност и резултати 

 
1. Оценка на хабилитационния труд на тема „Бракът по българските земи 

през XIX в. (до 1878 г.)” 

Предложеният за рецензиране хабилитационен труд представлява задълбочено 

изследване на основите на брака и измененията в брачността на населението, обитаващо 

българските земи през XIX век. Приемам напълно формулираните в справката основни 

научни и научно-приложни приноси на кандидата и като особено значими сред тях бих 

отбелязала следните. На базата на международно сравнение с избрани европейски страни 

от трите основни региона на континента, отличаващи се с различен модел на брачността, 

са формулирани особеностите на брачните модели, съществуващи през периода сред 

изследваното население. Адаптирани са съществуващи методи за изследване на 
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брачността към спецификата на разполагаемите данни за населението по българските 
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земи през XIX в. На базата на извлечената от документите информация са изчислени 

статистически показатели за изследваното население по редица демографски признаци 

(пол, възрастови групи, местоживеене, етно-религиозни групи и др.), което позволява 

задълбочено изучаване на процесите, доколкото дава възможност за квантифициране на 

техните проявления. Извършен е задълбочен статистически анализ на изследваните 

процеси чрез използване на брутен коефициент на брачност, оценки на медианната 

възраст на встъпване в първи, втори и трети брак, относителен дял на браковете по 

поредност на брака, относителен дял на населението извън брак (окончателно безбрачие 

и на овдовелите лица) и други. Въз основа на получените статистически оценки са 

изведени характерните черти на брачните модели, разпространени сред населението през 

XIX в. по българските земи. Детайлно са проучени юридическите основи на брака и 

развода в християнството, исляма и обичайното право, както и приетите начини за 

регулиране на брачните отношения през разглеждания период по българските земи. 

Събрани и обработени са голям брой извори и източници на информация по изследвания 

проблем и документи в областта на браковете и разводите по българските земи, част от 

които за пръв път се пускат в научно обращение. 

Общото заключение е, че хабилитационният труд „Бракът по българските земи 

през XIX в. (до 1878 г.)” е оригинално и комплексно изследване на един недостатъчно 

разработен в българската литература научен проблем. Трудът е разработен 

самостоятелно, съдържа оригинални теоретични и приложни резултати и се отличава със 

системност и научна логика при представяне на резултатите и доказване на защитаваните 

тези. 

 

2. Оценка на приносите в останалите приложени публикации, направени 

след назначаването на академичната длъжност „гл. асистент“ 

За целите на настоящия конкурс кандидатът гл. ас. д-р Даниела Ангелова е 

представила за рецензиране 13 научни публикации, които в съответствие с изискванията 

са извън темата на дисертационния труд (справка за изпълнение на минималните 

изисквания на БАН за заемане на академичната длъжност „доцент“) и се приемат за 

рецензиране. 

Всички представени за рецензиране публикации по настоящия конкурс са 

самостоятелни, излезли са от печат след 2009 г. и са публикувани в национални издания 

с научно рецензиране, а две от тях – в издание, реферирано в международни мрежи (№ 4 

и 6 – в Bulgarian Historical Review). Общият обем на представените за рецензиране 

публикации от кандидата по настоящия конкурс е над 500 авторски страници. 



4  

Научната и публикационна дейност на гл. ас. д-р Д. Ангелова през последните 

дванадесет години е в няколко основни области: специфика на брачното поведение и 

брачността сред населението по българските земи през ХІХ в.; оценка на структури на 

населението по българските земи и в отделни региони през ХІХ в. по основни 

демографски признаци; причини, фактори и основни направления на миграционните 

движения на населението от българското черноморско крайбрежие през ХІХ в.; превод 

и оценка на информационните възможности на разнообразен изворов материал. 

Всички рецензирани публикации са свързани с темата и направлението на 

обявения конкурс. Представените публикации утвърждават кандидата по конкурса като 

добросъвестен и перспективен изследовател на проблеми на демографското и 

историческо развитие на страната, чиито научни резултати са широко представени пред 

научната общност. 

Общото заключение е, че участието на кандидата в конкурса е с достатъчна по 

брой и по обем научна продукция, публикувана в специализирани авторитетни научни 

издания. Рецензираната научна продукция на гл. ас. д-р Д. Ангелова се отличава със 

задълбоченост и системност при представяне на изследователските резултати и с 

убедителна аргументация на защитаваните становища. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Като се вземат под внимание качествата на представените научни публикации по 

настоящия конкурс, които удовлетворяват напълно изискванията на ЗРАСРБ и 

правилниците за прилагането му, и факта, че гл. ас. Д. Ангелова е задълбочен, 

добросъвестен и перспективен изследовател с доказани постижения в 

научноизследователската дейност, заявявам като член на Научното жури по настоящата 

процедура, че ще гласувам с пълна убеденост на гл. ас. д-р Даниела Ангелова да бъде 

присъдено академичното звание „доцент” в професионално направление 2.2. История 

и археология по научната специалност „Историческа демография”. 

Препоръчвам на Научния съвет на Института за изследване на населението и 

човека при БАН, за чиито цели е обявен настоящият конкурс, гл. ас. д-р Даниела 

Ангелова да бъде избрана на академичната длъжност „доцент” по специалност 

„Историческа демография“. 

 
10.08.2020 г. Подпис: 

Проф. д-р Кремена Борисова-Маринова 
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