
СТАНОВИЩЕ 

от проф. д.н. Костадин Илиев Паев, 

вътрешен член на научно жури, съгласно Заповед № 1143 от 10 май 2021 г. 

на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски”,  

относно дисертационен труд на тема:  

„Арменският въпрос в руската външна политика (кр. ХІХ – нач. ХХ век)", 

за придобиване на образователната и научната степен „доктор”, 

научна област: 2. Хуманитарни науки, 

професионално направление: 2.2. История и археология, 

автор на труда: Диана Кареновна Папоян, 

катедра „История“, Правно-исторически факултет,  

ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград 

 

1. Данни за дисертанта 

Диана Кареновна Папоян е редовен докторант в катедра „История“ на  

ЮЗУ „Неофит Рилски”, зачислена със Заповед № 1526/03.07.2017 г. По 

време на докторантурата тя е положила успешно всички изпити, залегнали 

в индивидуалният ѝ учебен план и е изпълнила всички останали 

изисквания, след което е отчислена с право на защита със Заповед № 

1139/11.07.2020 г. на Ректора на ЮЗУ. 

 

2. Данни за дисертационния труд 

Предложеният дисертационен труд е в обем от 371 печатни страници, 

включително с използваната литература и 21 приложения. В структурно 

отношение дисертационният труд се състои от увод, три глави, 

заключение, резюме на получените резултати, 21 приложения и 

библиография от 269 заглавия на извори и изследвания на български, 

арменски, руски и английски език. 

 



3. Наукометрични показатели 

От представената справка е видно, че докторант Диана Кареновна 

Папоян е изпълнила минималните изисквания на националните 

наукометрични показатели с публикуването на 5 статии по темата на 

дисертационния труд в български и чуждестранни научни издания. 

 

4. Оценка на научните приноси 

 Базиран на богат изворов материал и изследвания, дисертационният 

труд представлява цялостно проучване на „Арменския въпрос“ и руската 

политика свързана с него в рамките на проучвания период – края на ХІХ – 

началото на ХХ век. 

 Диана Папоян представя собствено мнение относно ролята на Русия 

в историческата съдба на арменския народ, отчитайки реалните интереси и  

цели на царското правителство. 

 Направен е аргументиран опит за ревизиране на популярната теза 

относно причините за политиката на Османската империя към арменците. 

 Поставена е темата за връзката между „Арменския въпрос“ и 

руската външна политика по отношение на Проливите през разглеждания 

период. 

 Въвеждат се в научно обръщение нови исторически извори, които 

биха могли да послужат като източници на бъдещи изследвания по темата. 

 Авторът на дисертацията не само разширява и обогатява 

досегашните проучвания по „Арменския въпрос“, но и прилага критичен 

подход към съществуващи вече тези, мнения и становища. 

 

5. Критични бележки и препоръки 

Принципно нямам бележки и препоръки към съдържанието на 

дисертационния труд. Бих искал само да отбележа по отношение на някои 

използвани от автора оценки на изследването като „обективност“ и 



„безпристрастност“, че от методологическа гледна точка не е възможно да 

се постигне напълно обективно и безпристрастно проучване на миналото, 

най-малкото защото ние не може да получим достатъчно изчерпателна и 

всеобхватна информация за него.  

 

6. Заключение 

Разработеният от Диана Папоян дисертационен труд е плод на 

самостоятелна изследователска работа. Спазени са всички изисквания по 

процедурата за защита. Предвид изтъкнатите по-горе научни приноси на 

изследването, на неговия самостоятелен характер, предлагам на Диана 

Папоян да бъде присъдена образователната и научна степен „доктор” в 

професионално направление 2.2. История и археология. 

 

Дата:                                                            Проф. д.н. Костадин Паев 

18.05.2021 г. 

 

 


