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С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е 

от доц. д-р Стефан Иванов Анчев 

на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна  

степен “доктор” по специалност Историа на България (Нова българска  

история), област 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2.  

История и археология 

 Автор: ЦВЕТОЛИН  ИВАНОВ  НЕДКОВ 

 Тема: Стопанският живот на градовете в Южна Добруджа (1878-1918 г.) 

 Научен ръководител: проф. д-р Димитър Димитров 

 Представянето на становището и участието в състава на научното жури по  

защитата на дисертационния труд е съгласно Заповед № 1591/09.07.2013 г. на Ректора  

на ЮЗУ „Неофит Рилски”. 

1. Кратки биографични данни за докторанта. 

Цветолин Иванов Недков е роден през 1958 г. в село Стожер, област Добрич. 
Завършва специалност „история” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” през  1983 г. 
През същата година започва работа като уредник в отдел „Нова и най-нова история на 
България” при Регионален исторически музей гр. Добрич. От 1990 г. до сега е началник 
на отдела. След спечелен конкурс през 1986 г. към Регионалния исторически музей – 
град Добрич, той е асистент по „Нова българска история”, от 1993 г. – старши 
асистент, от 1998 г. – главен асистент. 

От юни 2011 г. Цветолин Недков е зачислен за докторант на самостоятелна 
подготовка в катедра „История” при Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит 
Рилски” в Благоевград. Отчислен е с право на защита с решение на ФС на Правно-
историческия факултет с протокол №12/22.05.2013 г. Докторантът е автор на четири 
монографии, три студии и 40 статии. Участвал е с доклади в 15 научни конференции (4 
международни и 11 национални). 

2. Актуалност на темата и целесъобразност на поставените цели и задачи. 
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Изследваната от докторанта тема безспорно е дисертабилна. На базата на 
документи от 6 архива, впечатляващ обем от публикувани документи, информация от 
периодичния печат през изследвания период и значително количество заглавия 
свързани с изследваната тема, Цветолин Недков представя един интересен, четивно 
написан труд. Изследването е разположено в хронологическа рамка, обхващата 
периода от Освобождението до края на Първата световна война, едно динамично време 
за Европа и Балканите, когато се градят устоите на възстановената държавност на 
български народ в нейните  естествени национални граници. Трите войни и процесите 
между тях оказват безспорно влияние върху стопанския живот на областта. Основната 
цел на автора е изясняване на водещите в тази насока аспекти чрез едно цялостно и 
обстойно проучване.  

3. Характеристика на дисертационния труд. 

Дисертационният труд е в обем от 266 страници, структуиран в предговор, три  
глави (с общо 10 параграфа), заключение и източници, литература. В предговора са 
заявени основните цели и задачи на изследването. Посочени са използваните архиви и 
останалата източникова база, послужила като основа за научното дирене. Добрата 
съберателска работа и познаването на източниковата база дава възможност на 
докторанта да очертае основните приоритети в построената от него научна теза. 
Изследването във всяка една от главите е подчинено на хронологическия принцип, а 
тематиката отразява особеностите на стопанското развитие на областта свързано с този 
цялостен процес в българска държава. 

В първа глава е разгледано възстановяването и развитието на градските 
центрове в Южна Добруджа за един 25 годишен период след Освобождението. 
Подробно е разгледано стопанското развитие във всички негови аспекти в основните, с 
бъдещо значение, градски центрове Добрич, Силистра, Тутракан, Балчик и Каварна, 
както и тяхната връзка с други български и румънски градове. Във втора глава 
Цветолин Недков обръща внимание на ролята на градското население за развитието на 
земеделието, на занаятчийското производство и на търговията от началото на ХХ в. до 
балканските войни. Появява се и един нов елемент свързан с развитието на градовете – 
кредитната система. Трета глава отразява негативните резултати след балканските 
войни, застоя и разрухата в градската икономика на градовете в Южна Добруджа, като 
някои от тях са вече в румънска територия, управлявани по румънските закони. 
Стопанското положение в останалите добруджански градове, останали в границите на 
България, е адекватно на цялостното положение в страната след първата национална 
катастрофа.  
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4.Приноси и значимост на разработката за науката и практиката. 

Като резултат от представената научна разработка става ясно че Цветолин 
Недков е издирил, подредил и анализирал значителен брой архивни източници и 
литература. В резултат от тази цялостна работа е на лице едно подробно изследване, 
разделено на три хронологически периода. Добре са очертани процесите на 
възстановяване и подем, на застой и разруха, както и опитите за възстановяване на 
икономическия живот в градовете на Южна Добруджа. 

4. Преценка на публикациите по дисертационния труд. 

От приложената справка към автореферата е видно, че Цветолин Недков се явява 
на защита с 12 публикации обхващащи цялостната тематика на дисертационната тема. 
Те са отпечатани в специализирани исторически списания и сборници от проведени 
научни конференции. С докторанта нямаме съвместни публикации. 

6. Автореферат 

Представеният автореферат отговаря на структурата и тематиката на 

дисертацията. Съобразен е със законовите изисквания и следва проблемите разгледани 

в основния труд.  

7. Критични бележки и препоръки. 

Дисертационният труд  заслужава да бъде популяризиран чрез издаването му в 
книжно тяло. Препоръките ми към автора са свързани с привличането на чуждоезикови 
източници, което ще позволи даването на по-разнообразна оценка и по-пълно 
представяне на разгледаните вече процеси. 

8. Заключение. 

Цялостното впечатление от представената за защита научна теза в настоящия 
труд ми дава основание да предложа на членовете от научното жури да гласуват за 
присъждането на образователната и научна степен  „доктор” на гл. ас. Цветолин 
Иванов Недков. 

01.09.2013 г                                               Автор на становището:                                                                            

Велико Търново                                                                              (доц. д-р Стефан Анчев) 


