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Вх. № ЧР-01-175/04.08.2020 г. 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

за научно-изследователската и научно-експертна дейност на Даниела Стефанова Ангелова, 

кандидат за академичната длъжност “доцент” в конкурс, обявен в Държавен вестник № 24 

от 17 март 2020 г. за нуждите на секция “Икономическа и историческа демография” в 

Института за изследване населението и човека на БАН 

 

Чл. кор. проф. дин Румяна Радкова  

 

Даниела С. Ангелова е единствен участник в конкурс за академичната длъжност 

“доцент”, обявен от ИИНЧ на БАН. Тя отговаря на всички законови изисквания- защитила 

е през 2007 г. докторски труд за демографското развитие на Българското черноморско 

крайбрежие през ХІХ в.; от 2008 е научен сътрудник, а от 2010 г.-главен асистент в секция 

“Икономическа и историческа демография”. 

В конкурса д-р Ангелова се представя с 2 монографии, от които едната е 

преработения и допълнен докторски труд за “Демографско развитие на Българското 

черноморско крайбрежие през ХІХ в. (до 1878 г.)” Изд. Регалия-6, 2013 г., а втората е 

“Бракът по българските земи през ХІХ в.(до 1878)” Изд. Регаялия-6, 2020 . 

Към монографичните трудове на д-р Д. Ангелова се отнася и частта й в 

колективното изследване „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република 

България” Т. VІ „Мерки за преодоляване на демографските проблеми, съществуващи в Р. 

България през периода 1879-1989 г.” Изд. БАН, С., 2018. Частите, които са изработени от 

д-р Ангелова са посочени в авторското каре на труда и обхващат над 120 страници. 

Заедно с монографичните изследвания, кандидатката представя две студии (едната 

на английски език), 17 самостоятелни и 4 статии в съавторство. Някои от тях (№ № 

1,2,3,5,6,7,8 и т.н. от приложения списък с публикации) продължават на нова степен 

предишните й занимания с демографските процеси по Българското Черноморие. Между 

тях особена стойност имат изследванията, в които са въведени данни от нови османо-

турски документи като „Миграционните процеси във Варненска каза от 60-те години на 

ХІХ в., в непубликувани документи от Ориенталския отдел на Народна библиотека 

“Кирил и Методий”, „Етническо състояние на селищата от Варненската каза, според 

непубликувани документи от Ориенталския отдел на НБКМ София” и др.  

Всички статии и студии на д-р Д. Ангелова са публикувани в авторитетни 

специализирани списания като „Население”, „Бългериен хисторикъл ревю”, Известия на 
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Института за исторически изследвания и др. и тематични сборници като „Етноси и 

съжителство в Европейската история”, „История на пътя. Черно море между Изтока и 

Запада” и др. 

От 2010 г. д-р Д. Ангелова започва проучвания в нова, малко изследвана 

проблематика на българската историческа демография, свързана с брака и брачните 

отношения на населението в българските земи през ХІХ в. На нея са посветени (с малки 

изключения) останалите статии от приложения списък, които засягат спецификите на 

брачността по Българското Черноморие през ХІХ в.(№ 11), разводите сред християнското 

население през ХІХ в. (№ 13), “Бракът  по българските земи през ХІХ в.- общ коефициент 

на брачност” (№ 20) и др. 

Статиите за брака и брачните отношения по българските земи през Възраждането 

поставят основни въпроси от този обширен проблемен кръг и са включени и обобщени в 

основния труд, с който  д-р Д. Ангелова участва в конкурса “Бракът по българските земи 

през ХІХ в.(1878 г.) 173 стр. Той  е първият системен опит в историческата демография за 

проучване на брачния модел в българските земи през ХІХ в. и за определяне на мястото му 

в общоевропейската брачност по това време. 

Проблемът за брачните отношения не е нов. Той е основата на всяка демографска 

система, тъй като узаконява естествения стремеж към възпроизводство и  винаги има 

актуално звучене. Свидетелство за това е интересът, който съществува към тази 

институция в научната литература в чужбина. Българските изследователи са засягали 

отделни страни на брака и брачните отношения и най-вече юридическите аспекти, но до 

сега той не е представен системно, в многообразната му същност и причинност в 

социално, географско, етнографско, демографско, историческо и т.н. отношение.  

Стремежът на Д. Ангелова да обхване по възможност всички страни на брака и 

брачните отношения и да го представи в интердисциплинарното му многообразие е сред 

основните достижения на монографията. Заедно с това се  се нарежда успехът на 

изследователката да покаже регламентацията на брака и спецификата на брачността при 

двете основни етно-религиозни групи, които населяват българските земи през ХІХ в.-

християни  (православни и католици) и мюсюлмани (отседнали, преселени и роми). До 

сега са правени частични изследвания и за едните и за другите, но пълно и в 

съпоставителен план с акцент на демографската същност, те се представят за пръв път. 

Изследването е ситуирано в географските рамки на днешната територия на 

Българската държава, което изключва част от земите, населени с българи през 

разглеждания период. Изборът на авторката е мотивиран от достъпа до изворовия 

материал и по-голямата възможност за съпоставка между  едни и същи показатели, които 
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действат в определена географска област. За в бъдеще, при по благоприятни условия,  

авторката вероятно ще разшири географския обхват на проучването. 

В хронологично отношение анализите в монографията са в рамките на ХІХ в. до 

1878 г. т.е. основно в достатистическия период, според историческата демография и във 

времето на същинското Българско възраждане. Историческата основа, върху която се 

развиват процесите се характеризира със сериозни обществено-икономически, 

политически, демографски, културни и т.н. промени, свързани с прехода от Късното 

средновековие към Новото време в балканските територии на Османската империя, които 

имат  влияние върху  брачните отношения. 

Спецификата на изследваните проблеми определя структурата на изложението. 

Авторката сполучливо е ситуирала материала в две части. Първата представя 

юридическата основа на брака и регулирането на брачните отношения на населението, а 

във втората, чрез анализ на  основни показатели се охарактеризира същността и 

особеностите на брачния модел в изследваната територия. Получените резултати дават 

основание на авторката да търси мястото на  брачния модел, който охарактеризира в 

системата на европейската брачна практика  на фона на спецификите на брачните модели 

в Европа и общоприетата класификация. 

В трите  глави на първата част са представени  брачно правните системи, които 

узаконяват и регулират брачните отношения-християнския канон, мюсюлманската правна 

система и обичайното право. И при трите авторката показва зараждането и развитието на 

правилата и законите за брака . При християнския канон тя се спира на заемките от 

римското право, ролята на Вселенските и поместни събори за развитието им, връзката и 

различието между  схващанията на Западната и Източна църква по отделни страни на 

брака, което влияе върху брачните отношения на православни и католици и т.н. Същата 

еволюция претърпяват и брачните норми при мюсюлманите, които са изградени на 

предписанията на свещения закон на Шериата, техните тълкувания от различните 

мюсюлмански правни направления и особено от идеите за брака, разработени от школата 

на Ханафитите. 

Подобаващо място е отделено на ролята на обичайното право, което еволюира в 

продължение на векове и има силно влияние сред народа. Авторката се стреми, макар и 

плахо, да отговори какво е отношението между религиозния канон и обичайното право, 

тоест доколко религиозните норми и забрани влияят на разпространението на народните 

традиции, свързани с брака, кои и защо се приемат и доколко някои от тях се заобикалят 

от църквата. 
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Фактически в първите три глави на тази част се изясняват в сравнителен план 

схващанията на отделните правни системи за същността на брака. Според християнския 

канон той е нравствен съюз, подчинен на религиозните догми, тайнство пред Бога и пред 

църквата с подчертан сакрален характер; Според ислямската правна норма той е 

граждански договор, който променя социалния статус на съпрузите. Според обичайното 

право, бракът е съюз със силна стопанска и демографска (продължаване на рода) 

насоченост. 

Тези основни тълкувания на институцията определят законовите условия за 

встъпване в брак, препятствията пред узаконяването му и цялата сложна система от 

изисквания за повторни брачни връзки или разтрогването на брачния съюз. Направени са 

подробни съпоставки между различните етно-демографски групи при сключването и 

евентуалното разтрогване на брака, неговото материално обезпечаване, етапите в 

подготовката му (годеж, сключване на договор), ритуали  и т.н. 

Четвъртата глава в тази част проследява регулирането на брачните отношения на 

населението в българските земи от църквата (Цариградската патриаршия до 1870, 

Българската екзархия и Римската църква), мюсюлманската религиозна власт, османската 

гражданска власт, общините, общественото мнение и др. 

Анализирайки изворовия материал, Д. Ангелова показва как при променящите се 

исторически условия в Османската империя през ХІХ в. се засилват мерките за 

ограничаване на разточителството при брачните ритуали, изменят се  сумите, които се 

плащат от кандидатите за женитба и се подобряват условията, които стимулират  ръста на 

брачността. Тези мерки присъстват и в  трите правни системи. Охарактеризирана е ролята 

на гражданската власт в Османската империя за регулиране на правните норми за брака и 

брачността, които се проявяват по категорично от втората четвърт на века. 

Авторката е издирила изворов материал за анализа на някои локални особености в 

брачните традиции в българските земи, силно повлияни от обичайното право, които тя 

сполучливо обяснява с обществената среда, приемственост, традиция и т.н. 

Анализите в тази първа част сбито и убедително представят характерните 

юридически норми, които регулират брака при християни и мюсюлмани, като открояват 

общото и специфичното в съдържанието им. 

Втората част на  труда е ядрото на историко-демографското изследване,  в което се 

представя същността и се охарактеризират особеностите на брачния модел по българските 

земи през ХІХ в. Тя е изградена чрез хронологичен и пространствен разрез. В него 

авторката  анализира основните показатели-общ коефициент на брачност, медиална 

възраст при встъпване в първи брак, повторна брачност на населението и население без 



 5 

брак при двете етно-религиозни групи (православни и католици), мюсюлмани (отседнали, 

преселени и роми).  

Богатият изворов материал е систематизиран в таблици (16), като са пояснени 

особеностите на изворовите данни, които влияят на получените показатели, правят се 

анализи и съпоставки  за жените и мъжете, за селата и градовете, за отделните етно-

религиозни групи и се извличат общите закономерности и специфичните особености. 

Навсякъде се търси обяснение за особеностите и отклоненията, които се коренят най-често 

в обществено-политическата обстановка, социалния статус на сключващите брак и други 

обективни фактори. 

За да класифицира брачния модел в българските земи през ХІХ в. Д. Ангелова 

използва за съпоставка състоянието и особеностите на брачните връзки в европейските 

държави през този период. Разгледани са в теоретично отношение схващанията и 

класификациите на Дж. Хайнал, Дж. Сиклар и други автори, които изследват брачните 

модели в Европа и очертават три основни типа- Западноевропейски, Източноевропейски и 

Средиземноморски. 

Отново чрез анализ на основните елементи-общ коефициент на брачност, възраст 

при сключване на първи брак, повторна брачност и население извън брак за страни като 

Русия, Австро-Унгария, Швеция, Германия, Италия, Гърция, Сърбия и др. от различни 

райони на стария континент се илюстрират типичните черти и спецификата на отделните 

типове. Въз основа на тях брачният модел по българските земи  е причислен към 

Средиземноморския тип с особености.  

Тази част от проучването е изградена на богата специална литература на няколко 

езика и обобщава изследванията на най-изтъкнатите европейски  изследователи. Данните, 

които авторката е извлякла са систематизирани в 6 таблици. 

 В първата и втора част на монографията са използвани няколко групи методи на 

изследване. Основополагащ е историческият, който позволява да се проследи динамиката 

на процесите при тяхното възникване, развитие и налагане и да се проучи причинно-

следствената връзка между отделните елементи, Прилагат се историко- генетичния, 

историко- системния и историко- сравнителния методи. Д. Ангелова използва и 

общонаучните методи на описание и измерване на всяка изследвана структура, анализ и 

синтез, индукцията и дедукцията. Във втората част доминират статистико-демографските 

методи.  

Навсякъде в изследването, авторката проследява и обяснява съдържанието на 

използваните понятия. При различни схващания за същността им,  тя посочва кое от тях 
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приема за работно и защо. Общо термините са юридически, общоисторически и 

демографски 

Добро впечатление прави маниерът на работа с изворите. Всички изводи на 

изследователката са подкрепени от различни по тип и съдържание извори-документи от 

османо-турски произход – нюфус дефтери (преброителни регистри), сиджили (кадийски 

регистри), гръцки митрополитски кондики, кондики на български църкви, на еснафи, на 

общини, данни от преброявания, сведения от периодичния печат, архивни документи и др. 

Някои от тях са публикувани, но преобладаващата част, особено османо-турските са 

новоиздирени от Д. Ангелова. Данните от изворите и литературата са систематизирани в 

таблици, които отговарят на модерните изисквания за този тип представяне на материала. 

Богата и разностранна е използваната литература  за брака и брачните отношения 

на християни и мюсюлмани и за европейските държави. Тя  е с  интердисциплинарен 

характер от областта на правото ( гражданско, канонично, обичайно), от историята, 

демографията, етнографията и т.н., при това на няколко езика. Приложената в края на 

труда библиография, нагледно показва  стремежа  на авторката да представи колкото се 

може по обхватно отношението и мнението на специалистите по отделните проблеми. Към 

нея може да има някакви претенции за допълване, но според мен, тя е достатъчно 

изчерпателна и включва основните трудове по проблемите. 

Единствената ми по сериозна бележка е до заключението на труда, който буквално 

повтаря изводите към отделните глави и части. 

Предложеното изследване е полезно, актуално и издържано в научно отношение. 

То обобщава досегашните проучвания на авторката  в тази област и очертава тенденцията 

в бъдещите й занимания, които ще доразвият и задълбочат проблема. Трудът е  сериозна 

стъпка в проучването на брачните отношения по българските земи в достатистическия 

период, които представят автора си като утвърден специалист, който издига българската 

историко- демографска школа на европейско ниво.  

Д. Ангелова участва в 5 научни проекта-в 2 от тях е ръководител, а в останалите 

три член на научния екип. Особено успешни между проектите са „Мерки за преодоляване 

на демографската криза в Р. България” (2017),  финансиран от Министерския съвет , 

„Издирване, каталогизиране и обработка на извори за брака и брачните отношения, 

съхранявани в НБКМ” и съвместния проект с Ирландски национален университет Голуей 

за „Джендъри и здравни ефекти от политиката по удължаване на трудовия живот”. 

Д. Ангелова е разпознаваем учен в научните среди и има 45  цитирания у нас и в 

чужбина. 
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Тя е участвала в различни  конференции, симпозиуми, четения и т.н.  у нас и в 

чужбина. Те са общо 14, от които 8 национални с международно участие, 5 национални и 

1 международна (Унгария). Д. Ангелова е участвала в две летни школи- 1 в България и 1 в 

Румъния. 

Анализът на научно-изследователската и научно- експертна дейност на д-р Д. 

Ангелова я представя като млад, перспективен учен с добра теоретична, езикова и 

методическа подготовка. Тя проявява новаторство и се насочва към изследване на области, 

които са недостатъчно проучени от българската историческа демография. В същото време, 

тя следи развитието и достиженията на чуждата историческа демография и се стреми  чрез 

публикациите си и участие в научни проекти и форуми, да популяризира  българската 

“школа” сред тях. В качеството си на член на Научното жури по настоящата процедура 

заявявам, че аз убедено ще гласувам с „ДА“ за присъждане на академичното звание 

„доцент“ на гл. ас. д-р Даниела Стефанова Ангелова. Смятам, че и останалите колеги от 

НЖ по обявения конкурс, могат  убедено да изберат д-р Ангелова на  академичната 

длъжност “доцент”. 

 

 

 

Юли 2020                               чл. кор. Р. Радкова 
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