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Данни за докторанта. Румен Венциславов Манов е роден на 27.02 

1964 г. в Кюстендил. Средно образование учи в Банско и Кюстендил. През 

2001 г. завършва специалност история и археология във ВТУ „Св. св. Кирил 

и Методий“, а през 2006 г. специалност право също във ВТУ. От 1986 до 

1987 г. е работил е като консерватор-реставратор в Регионалния 

исторически музей Кюстендил и в Националния институт за паметници на 

културата. Също така е работил в БНТ под режисурата на Васа Ганчева като 

водещ на културна рубрика в предаването „Неделен магазин“. Колегата Р. 

Манов се е занимавал с впечатляваща и разнообразна дейност в областта 

на издирването на документи, експонати, дарения на музеи и др. Автор е 

на книги и е носител на награди. Докторант е на самостоятелна подготовка 

в докторската програма История на България (нова българска история), 

зачислен от 18 май 2017 г . Израз на неговия силен интерес към историята 

е депозираният дисертационен труд. 

  

Описание на дисертационния труд. Румен Манов се е ориентирал 

към една от най-значимите и същевременно дискусионни теми в 

българската история. По презумпция различни мнения може да се 

лансират по всяка тематика, но в случая политическите и военни провали 

предизвикват анкетни комисии и съдебни процеси. През 1912 – 1913 г. 

България преживява звездни мигове и брутален срив и национално 

унижение. Неслучайно започват острастени политически спорове и 

обвинения, които не са завършили до днес. Напълно основателно 

дисертантът смята, че периодът 1912 – 1918 г. е водораздел на българската 

история, чиито последици чувстваме до сега.  

 В структурно отношение дисертацията е построена много добре като 

се състои от увод, три глави с общо 9 параграфа, заключение и 

библиография. Уводът много добре откроява значимостта и 



дискусионността на темата. Същевременно уместно се мотивира 

кооптирането и на Първата световна война в анализите на цялостното 

изложение. Целите на работата са добре формулирани. Те включват 

проучването дейността на парламентарната комисия и държавния съд в 

търсене на политическа и съдебна отговорност, както и визията на 

тогавашния елит за политическите и военни грешки и пропуски. 

Междувременно се поставят 6 конкретни задачи. Подбраните методи на 

изследване са целесъобразни. Дисертационният труд е написан въз основа 

на разнообразен доказателствен материал от българските архиви, 

публикувани документи, личен архив и др. Направената историографска 

справка за досегашното ниво на изследване е обстойна и убедителна. 

 Първа глава „Пътят към Първата национална катастрофа“ предлага 

три акцента – формирането на Балканския съюз и политиката на великите 

сили, Първата балканска война и „престъпното безумие“ на 16 юни 1913 г. 

Този цикъл е естествено да се завърши с Междусъюзническата война и 

последвалите мирни договори. Авторът основателно се е насочил към 

описание на военните действия като задължително предисловие на 

следващите дейности на парламентарната анкетна комисия и Четвъртият 

държавен съд. Военните действия не се разглеждат само констативно, но 

чрез съпоставителни анализи се посочват дипломатическите, договорни, 

военни и стратегически грешки. Специално внимание се отделя на 

договорите със Сърбия и Гърция като в следствие на аналитичното им 

коментиране те се оценяват като слаби(с. 25). Съвсем точно се вижда 

решаващата роля на Русия и нейните съюзници от Антантата за 

създаването на Балканския съюз като оръдие на бъдещата стратегия и 

действия на Съглашението. Тук Р. Манов много добре показва дисбаланса 

между намеренията на Русия, Франция и Великобритания и същинските 

цели на балканските държави. Последните като цяло нямат интерес от 

голям международен конфликт, с изключение на Сърбия, своеволно се 

отклоняват от контрола на Съглашението и тръгват към войната с 

Османската империя. Балканските кабинети отлично знаят, че 

предупрежденията и съветите на великите сили за сдържаност, както и 

предупрежденията, че европейските сили няма да позволят териториални 

промени на Балканите, автоматично ще отпаднат след като бъде 

поставено началото на войната. Тогава силите от двете коалиции 

диференцират своето отношение в подкрепа на Балканския съюз или 

Османската империя. Румен Манов много добре маркира и обяснява 

„мините със закъснител“ в отношенията между съюзниците, които се 



проявяват още преди завършването на Първата балканска война и в 

последна сметка предизвикват Междусъюзническата война. 

 Втора глава „Парламентарната анкетна комисия в XVII Обикновено 

народно събрание“ разглежда първата национална катастрофа в 

политическата полемика и в българската историография, формирането, 

състава и работата на парламентарната анкетна комисия и разследването 

на политическите причини за Първата национална катастрофа. 

Дисертантът констатира наличие на обществени и политически настроения 

за търсене на отговорност за първата национална катастрофа. Партийните 

позиции обаче се диференцират според интересите. Народната партия и 

Прогресивно-либералната партия се опитват да се оправдаят като втората 

прехвърля обвиненията си към ролята на военните. Демократическата 

партия също формира обвинения. Критиките и обвиненията се отправят 

към управляващите партии, но не и към монарха, тъй като той по 

конституция е неприкосновен. Държавният глава е обект на обвинения от 

радикални среди и партии. Подробно и задълбочено се проследява 

формирането на парламентарната анкетна комисия. Особено място заема 

разследването на политическите причини за Първата национална 

катастрофа. Чрез преглед на документи и материали, кръстосани разпити 

участниците в комисията се стремят да стигнат до възможната обективност 

при обясняване на събитията. В дисертационния труд се проследяват 

обсъжданията на комисията по отношенията на България с Русия, Сърбия, 

Австро-Унгария и др. Според нея премиерът Гешов трябва да носи 

отговорност за това, че недостатъчно адекватно оценява международната 

обстановка (с. 175). Също като погрешна се преценява и приемането от 

българското правителство на арбитраж по спорните въпроси между 

България и Сърбия от Русия (с. 176). Уточнява се, че когато политическите 

действия преминат границите на грешките те се превръщат в 

престъпление и с него следва да се занимава съдебната власт. Разследва 

се състоянието на българската армия като причина за поражението през 

1913 г. Посочени са много слабости като незадоволителното състояние на 

санитарното дело, неясноти във висшето командване, неефикасното 

дислоциране на армиите срещу Сърбия, подвеждането на политическото 

ръководство в „безграничните“ възможности на войската и др. От друга 

страна, фактът, че България е нападната от всичките си съседи – 5 

държави, илюстрира пълното фиаско на българската външна политика, 

която е допуснала този вариант. Авторът много добре изтъква тези 

аспекти. 



 Трета глава „Четвъртият държавен съд“ е обективно необходима 

като се анализира положението на страната след Първата световна война 

и политиката на правителството на БЗНС, начело с Ал. Стамболийски, да 

потърси отговорност от виновниците за националните катастрофи. Разбира 

се, важно място е отделено на формирането, състава и дейността на 

Четвъртия държавен съд. Новата ситуация след преломните последици от 

Първата световна война за България налагат своя отпечатък върху 

държавния съд. Радикализацията на БЗНС и БКП и особено идеологията на 

управляващите от БЗНС внасят нови моменти като референдума, 

партийния и обществен натиск при съставянето на съда и др. 

Заключението по естествен и логичен начин синтезира основните 

констатации, твърдения и изводи на дисертанта. 

  

Приноси. Посочените в справката приноси са приемливи. 1. 

Съществен принос на дисертанта е, че той се включва в дискусията за 

Първата национална катастрофа със задълбочен анализ, използване на 

важни аргументи и често лансира свое мнение по различни аспекти на 

проблематиката. Неговите твърдения не са голословни и представляват 

допълнителни и нови щрихи към продължителната дискусия. Самият факт, 

че той е съумял да обхване толкова много автори, мнения от обществената 

и политическа дискусия и да ги представи в своя труд е постижение. 2. За 

пръв път събитията от 1912 – 1913 г. са интерпретирани и анализирани 

през призмата на политическите грешки и търсене на съдебна отговорност 

на фона на историческата обстановка. 3. Анализирани са изводите на 

парламентарната комисия и тяхното възприемане от българската 

историография. Посочва се дисонанса, че цар Фердинанд не е разследван, 

но в повечето изследвания е главен обвиняем. 4. Коментирани са 

дневници и спомени на тогавашни политици и държавници, както и 

разпитите на политически и военни лица. 5. Четвъртият държавен съд е 

разгледан и оценен като средство за разправа с опозиционните партии и 

част от процеса на тоталитаризация на управлението на Ал. Стамболийски. 

  

Препоръки. С оглед бъдещо издаване на дисертационния труд и 

евентуално продължаване на изследователската работа на колегата Р. 

Манов по темата бих отправил следните препоръки: 1. Допълнително 

анализиране на договорите на България през 1912 – 1915 г. Вече е 

оформено като преобладаващо становището, че те са най-слаби в 

сравнение с другите балкански страни, но поредното буквално 



разглеждане на техните текстове ще доведе до нови констатации. 2. Може 

да се направи съпоставителен анализ между наказанията в Гърция за 

Малоазийската катастрофа и Четвъртия държавен съд в България. Ролята 

на царя може още да се анализира според конституцията и реалната 

политика. Факт е, че в другите балкански страни, където монарсите нямаха 

такива силни позиции, взеха по-удачни външнополитически решения. Не е 

прецизно твърдението на с. 14, че никоя балканска страна не е създадена 

върху своя естествена етническа територия. Според мен е по-точно е да се 

каже, че в редица райони на Балканите има смесено население. Според 

мен моментът за Първата балканска война е подходящ, свидетелство за 

което са и блестящите военни резултати, но грешките на българското 

държавно ръководство изиграват фатална роля(с. 53). 

  

Авторефератът представя по много добър начин съдържанието на 

дисертационния труд. Направените констатации, твърдения и изводи са 

обосновани и много добри. Колегата е проявил усърдие за публикуване на 

важни части от дисертацията като е депозирал списък на 3 публикации, от 

които 2 издадени в научни исторически издания и 1 под печат. Според мен 

това е достатъчно за да отговори на законовите изисквания. Чрез своята 

работа по проучване, събиране и използване на доказателствения 

материал Румен Манов се доказва като компетентен и старателен научен 

работник. Неговата любознателност и разностранни интереси го улесняват 

в тази насока. Текстът на дисертацията е интересен и четивен като 

дисертантът изразява мнение по различни въпроси. Прави приятно 

впечатление коректното отношение към другите автори. Колегата е 

преминал успешно учебния процес за докторанти, справил се е по отличен 

начин с написването на заключителния дисертационен труд и е покрил 

всички законови изисквания. Текстът на дисертацията е обсъден на 

катедрено заседания и насочен към защита. Депозираният дисертационен 

труд има оригинален характер като отговаря и на най-сериозните 

изисквания. 

  

Заключение. Като имам в предвид изтъкнатите дотук научни 

приноси и качества на дисертанта Румен Венциславов Манов смятам, че 

дисертационният труд и дейността на докторанта напълно покриват 

изискванията за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор“. Депозираните публикации също са достатъчно. Затова с 

увереност давам положително становище  и предлагам на почитаемото 



Научно жури да присъди образователната и научна степен „доктор“ на 

Румен Венциславов Манов 
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