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Вх. № ЧР-01-182/18.08.2020 г. 

 

СТАНОВИЩЕ 
 

от проф. д.ист.н. Пенка Иванова Пейковска, Институт за исторически изследвания – БАН, 
 

„по 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 

XIX век (до 1878 г.)“, обявен от Института за изследване на населението и човека при 

БАН (ДВ, бр. 24 от 17.03.2020 г.) 

 

 
Единствен явил се кандидат за заемане на академичната длъжност „доцент“ по 

настоящия конкурс е гл. ас. д-р Даниела Стефанова Ангелова. 

 
1. Общо описание на представените материали: 

Предоставени са всички необходими документи и в административно отношение 

няма пропуски. 

Кандидатът гл. ас. д-р Даниела Ангелова е приложила общо 14 научни труда, от 

които 3 монографии (две самостоятелни (едната е хабилитационният труд, а другата е 

разработена въз основа на „малкия“ докторат) и една колективна), една студия и 10 

статии (от които 2 на чужди езици, 2 с импакт фактор). Гл. ас. д-р Д. Ангелова е 

участвала в 5 проекта (от които един международен); представя 59 цитирания. 

Количеството на гореспоменатата научната продукция, включена в списъка на 

публикациите за участие в конкурса, напълно отговаря на изискваното за академичната 

длъжност „доцент“ (в случая включено в отделен списък – минимални изисквания), но 

по-важното тук е да се подчертае качествената страна на представената научна 

продукция – по същество изследвания с видим научен принос. 

 
2. Покритие на нормативните изисквания за заемане на академичната 

длъжност „доцент“: 

2.1. Придобита образователна и научна степен „доктор“. След осъществено 

обучение – докторантура, като редовна докторантка в Института за изследване на 

населението и човека (тогава Център за изследване на населението) при БАН, през 2007 

г. Д. Ангелова придобива образователната и научна степен „доктор по история“ след 
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успешна   защита   на   докторат   в  областта   на   историческата   демография   на тема 

„Демографско  развитие на Българското  черноморско крайбрежие през XIX в. (до 1878 

г.)“, която е различна от темата на представения тук за рецензиране хабилитационен 

труд. На това основание може да се потвърди, че кандидатът е изпълнила това условие за 

заемането на академичната длъжност „доцент“. 

2.2. Заемане на академичната длъжност „асистент“, „главен асистент“ в 

продължение на най-малко две академични години. По продължителност (12 години) 

и по обем на научната дейност, кандидатът напълно отговаря на изискванията на 

ЗРАСРБ. 

 
3. Обща характеристика на научно-изследователската дейност на кандидата. 

Както се вижда от приложения списък с публикации научните интереси на гл. ас. 

д-р Д. Ангелова са изцяло в сферата на проблематиката на конкурса: историческа 

демография и в нейните рамки – семейно-брачните отношения по българските земи през 

Възраждането. В цялостната дейност на кандидата доминира научноизследователската 

работа. 

3.1. Оценка на хабилитационния труд. За участие в конкурса гл. ас. д-р Д. 

Ангелова депозира монографичен труд на тема а „Бракът по българските земи през XIX 

в. (до 1878 г.)” (София: Регалия–6, 176 с.), разработен с методите на историческата 

демография, чиято цел да разкрие брачните модели е успешно реализирана. 

Актуалността на монографичния труд е безспорна и тя се определя от обстоятелството, 

че брачността е ключова демографска променлива, която непосредствено се отразява 

върху възпроизводството на населението, влияейки се от неговото естествено (ражданията 

и умиранията) и механично (миграциите) движение. Затова и тя е сред най-изучаваните 

явления в съвременната историческа демография. По отношение на представения за 

рецензиране монографичен труд значимостта му и мястото му в българската 

историография по проблематиката може да се определи като първото цялостно 

изследване на брачността през изучавания период. Съдържателно той е разработен в 

съответствие с разпоредбите на ЗРАСРБ, тъй като е посветен на актуална и 

обществено значима проблематика, тематиката му отговаря на професионалното 

направление на конкурса, а самата разработка съдържа обобщения на ясно 

формулирани научни проблеми в областта на историческата демография, в частност 

на брачността и нейното изворознание, и количествените методи на изследване. 

Структурата на труда се състои от увод, две части (посветени съответно на 
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правната същност на християнския и мюсюлманския брак и на спецификите на брачния 

модел по нашите земи), заключение, списък на използваните извори и специализирана 

литература и кратък терминологичен речник. В същностната част на изследването 

авторката очертава юридическите основи на брака – християнския канон, 

мюсюлманския свещен закон и обичайното право, представя съществуващите брачни 

проблеми и мерките, които се предприемат за тяхното разрешаване през XIX в., разкрива 

особеностите на разпространения по българските земи брачен модел като анализира 

неговите характеристики и специфики, проследявайки брутния коефициент на брачност, 

медианната възраст на встъпване в първи, втори и трети брак, относителните дялове на 

браковете по поредност на брака и на населението извън брак, и в сравнение с тези на 

съществуващите брачни модели в Европа. Неразделна част от анализа представляват 

изработените от автора 26 таблици и една графика. Впечатлява изворовата база на 

изследването – използвани са документални свидетелства от български 

архивохранилища, като вещо и задълбочено са анализирани невлизали досега в 

научен оборот извори от османотурски (нюфуз дефтери и сиджили) и гръцки (кодекси 

на митрополийте) произход. Достойнство на труда е направената извороведска 

характеристика на използваните документи и щателното описание на съдържащата се в 

тях ретроспективна информация. 

Критични бележки и препоръки: Във връзка с евентуалното бъдещо 

доразвиване на тази изследователска проблематика бих препоръчала на авторката да 

направи допълнение за незаконните бракове (тогава срещащи се рядко, предимно сред 

градското население, но все пак отразявани в някои преброявания) и за смесените 

(етнически и конфесионално) бракове. 

3.2. Оценка на останалата научно-изследователска дейност на кандидата. 

Общият поглед върху представената научна продукция, извън монографичния 

хабилитационен труд показва, че в нея присъстват разнообразни научни разработки.  

В своето единство те покриват изискванията на ППЗРАСРБ за заемането на 

академичната длъжност „доцент“ по визираното в конкурса направление. От 

съдържателна гледна точка постиженията (научните приноси) са насочени към 

следните историко-демографски направления: в по-голямата си част към изучаването 

на семейната структура на населението и брачността по българските земи през ХIX в. 

(до 1878 г.); отделни публикации са посветени на неговите миграции и етническа 

структура. Съгласна съм с приносите, представени подробно в приложената справка 

към документите по конкурса. Налице са достатъчно убедителни доказателства да се 



4  

твърди, че те действително се съдържат в депозираните научни публикации и са лично 

дело на автора. 

Критични бележки по представените трудове, включително по 

литературната осведоменост на кандидата. 

Нямам критични бележки към кандидата. Посочената в литературните 

източници на публикациите специализирана литература показва отличната 

осведоменост на гл. ас. д-р Д. Ангелова в областите на нейния научен интерес. 

Пожелавам в по-нататъшната й работа да продължи успешната насока на научното си 

развитие. 

В представената за оценяване научна продукция не съм забелязала наличие на 

плагиатство. 

 
4. Заключение. Представените материали на единствения кандидат в конкурса 

съвсем ясно показват, че гл. ас. д-р Даниела Стефанова Ангелова отговаря напълно  

на необходимите изисквания за избор на академичната длъжност „доцент“. В нейно 

лице имаме не само добросъвестен учен и задълбочен автор на множество научни 

публикации, в това число и монографии, но и отлично подготвен специалист. 

Като член на Научното жури категорично ще гласувам за избора на гл. ас. д-р 

Даниела Ангелова на академичната длъжност „доцент“ и ще подкрепя предложение 

на журито, отправено към НС на Институт за изследване на населението и човека при 

БАН тя да бъде избрана за тази длъжност. 

 

Изготвил становището: 

(Проф. д.ист.н. Пенка Пейковска) 
 

 

 
 

София, 17.08.2020 г. 
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