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РЕЗЮМЕТА НА РЕЦЕНЗИРАНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ  

на доц. дин Петър Стоянович 

(на български и на немски език) 

 

VІ. 1 МОНОГРАФИИ:  

1. Zar Ferdinand I. (geb. Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha): Seine 

Herkunft, Bildung, Motivation und der Aufbau des modernen 

Bulgariens 1861 - 1887 – 1912. Wien, LIT Verlag: 2021. 400 Seiten. 

ISBN: 978-3-643-91215-2. [=Цар Фердинанд I (роден като принц 

Сакс-Кобургски и Готски): неговият произход, образование, 

мотивация и изграждането на модерна България 1861 – 1887 – 

1912. Виена, издателство ЛИТ: 2021. 400 стр.] 

Представената монография е резултат от дългогодишни 

изследвания в архиви, музеи и библиотеки в държави като 

Австрия, Германия, Словакия, Русия  и България, на чиито 

исторически територии се е развил животът и дейността на 

българския владетел Фердинанд I, на неговите предци и 

семейство. На фона на десетки публикации по отделни аспекти 

на тази дейност, това е първото обобщаващо и обхватно 

изследване в световен мащаб, базирано изключително на научни 

данни и факти за целия мирен период 1887-1912 г. Издадено е в 

сътрудничество с едно от най-престижните научни 

издателства в немскоезичния свят – LIT-Verlag Виена, с 

издателски представителства в Цюрих и Берлин. 

 Предговорът разглежда историята на българите до падането под 

османска власт, очертавайки спецификите на постепенна загуба 

на идентичност. С подходящи примери е описано положението 

на българите през 17 и 18 век, задълбочил необходимостта от 

възраждане на националния дух, впоследствие създаване на 
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собствена църква и държава.  Като владетел в ключови за 

европейското движение и всяческо държавническо 

възстановяване десетилетия, той играе ключова роля за 

напредъка в различните области на управлението. Без да е нито 

единствен, нито непременно решаващ фактор за 

европеизацията на България, Фердинанд успява да се развие като 

важен и незаобиколим фактор, играещ ролята на еталон и 

представител на страната си зад граница. С особена 

задълбоченост е погледнато на въпроса за европеизацията на 

Югоизточна Европа в столетията след Просвещението и са 

направени сполучливи сравнения и дадени примери за 

условността и спецификите на тази европеизация. Показани са 

нейните пропуски, слаби страни и условности. На този фон е 

направен и първият портрет на младия принц Фердинанд като 

човек, съзрял и възпитан в специфичните условия на 19 век в една 

тежка аристократична среда, на която не са чужди понятия 

като „европейска мисия“ и „възложение свише“, имайки предвид  

пренасянето на европейските ценности в Ориента. 

Глава 1: „Произход, образование и мотивация“ е посветена на 

ранните години и младостта на бъдещия български владетел. В 

нея е изложена пространно връзката между него и няколкото 

важни линии на наследие: Бурбон, Орлеан, Кохари, Сакс-Кобург и 

Гота. Повечето от тях са европейски аристократични родове с 

важно и донякъде решаващо за развитието на Европа и света 

влияние, кралски и херцогски семейства, имали свое неизменно 

присъствие на европейския терен в продължение на столетия.  

Специален акцент е поставен върху всестранното образование на 

младия принц от страна на семейството – на първо място 

майката Клементина Орлеанска -, неговите учители и 

възпитатели. Макар да не посещава формално учебни 
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институции, той получава сериозно образование у дома, по 

принципа на големите владетелски и аристократични 

семейства. Описани са големите му образователни пътувания 

из основните държави на  Европа и допълнително знание, което 

Фердинанд натрупва чрез контакта със свои роднини и познати 

от най-важните европейски династии. 

Мотивацията за мисията в Ориента е една от най-важните теми, 

които разглежда книгата и която има пряко отношение към 

начина, по който Фердинанд и семейството му разглеждат 

българската корона. 

Глава 2: „Армия и офицерски корпус“ разглежда модернизацията на 

българската армия в мирните години на управление на княз 

Фердинанд. След един паралел със завареното до 1887 г. 

въоръжение и оборудване, изследването се посвещава на най-

важните сфери в европеизацията на въоръжените сили. 

Разгледани са процесът на ново сглобяване на родовете оръжие; 

създаване на контингента на запасните офицери; реформите за 

промяна на родовете войски;  създаване на военното 

разузнаване; новото устройство на централата на военното 

ведомство; наложената деполитизация в армията; показано и 

аргументирано е нарастването на числения състав на армията 

вследствие на раждаемостта и бюджета; завладяващо е 

показано нарастващото влияние на княза върху командния 

състав с представени отлични примери; описан е процесът на 

реабилитация на метежниците, завършил през 1896-1898 с 

амнистирането и връщането им в армията; обучение на 

офицери зад граница; промените в тактиката за водене на 

военни действия; преминаването към нова стратегическа 

доктрина след въстанията в Македония; развитието на 

артилерията и флота по европейски критерии; не са подминати 
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и разликите и промените в облеклото и униформите. 

Изследването е придружено с много таблици и статистики. 

Двадесет и петте години от управлението на Фердинанд I 

бележат изграждането на същинския фундамент на 

въоръжените сили на България. През тях, с целенасочена, 

последователна и модерна в поставените цели дейност, 

българската армия е изведена от изостаналото наследство на 

Освободителката, като е поставена на релсите на модерното 

европейско въоръжение, стратегическо планиране и тактическа 

подготовка. 

Глава 3: „Архитектура, строителство и стил“ разглежда по много 

нагледен и показателен начин дълбоката европеизация на 

България в най-видимата част: българските градове, сгради, 

улици и разбирането за „европейското“.  

Изложението е посветено на столетията преди Освобождението, за 

да покаже различните етапи от развитието на външния вид на 

българските земи, като по този начин онагледява трудната 

база и изходна точка за новото начало в края на 19 век.  

Освобождението от османска власт през 1878 г. и възстановяването 

на българската държавност отварят широк хоризонт за 

архитектурна, градоустройствена и строителна дейност в 

младото княжество. Първите години (1878-1881) са доминирани 

от стихийно и лишено от творческа индивидуалност и 

професионализъм строителство. Практически до Съединението 

у нас няма масирано строителство, наложило европейски облик 

на градовете. Дори след няколкогодишното управление на княз 

Александър, останало и без това под тежка руска опека и с малко 

възможности за истинско творческо разгръщане, България от 

1887 г. продължава да е държава с ориенталско-селска 

физиономия. 
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До идването на княз Фердинанд и началото на активна строителна 

дейност, естествените репери на европейския живот в София 

липсват. Публичният живот е сведен до ограничения кръг на 

княжеския двор, дипломатическите агенции, няколко десетки 

фамилии български нотабили, дори те носители на 

провинциалното социално самоизолиране. Граждани на западно- 

и централноевропейски държави попадат в едно обкръжение, в 

което догонването на европеизацията изглежда да е въпрос не на 

години, а на поколения и на епохи.  

Началото на европейската архитектурна практика е положено още 

при управлението на княз Александър I, но същинското си 

развитие и увенчаване модернизацията, разгръщането на обема 

и децентрализирането на архитектурата и строителството 

има при царуването на Кобургския принц. След възшествието на 

Фердинанд I българската архитектура силно и всеобхватно се 

вписва в европейските параметри с цялата им многоликост и 

разнообразие. Владетелят внася в периферната и силно 

ориентализирана културна традиция на Княжеството на първо 

място перспектива, обем и хоризонт, съчетавайки ги с 

аристократизъм и финес. В това отношение изискаността и 

мащабът на Фердинанд успешно си партнират с голямата 

амбиция на просветените прослойки на българската нация към 

бърз прогрес и видима модернизация. Това е печелившата 

двустранна формула на неочаквано бързия напредък на България 

от 1890-те години до Първата световна война. 

В главата присъстват множество конкретни примери в областта на 

изграждането на публични сгрпади, частни домове, духовни 

храмове и др.  
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Глава 4: „Инфраструктура, транспорт, комуникации“ разглежда 

една ключова за държавното развитие сфера. Защото надали 

има друга област на държавното развитие в отминаващия 19 

век, по която най-точно и детайлно да се разпознава нивото и 

дълбочината на европеизация и модерност, като тази на 

комуникациите, транспорта и инфраструктурата. С 

Освобождението от 1878 г. е възстановена българска държава, 

но в транспортно-логистично отношение тя получава едно 

завещание от Османската империя, която я нарежда по-скоро 

сред ориенталската периферия, отколкото към развития Запад. 

Мнозина български и чужди експерти от първите свободни 

години подчертават невъзможността на България да догони 

развитите държави в обозримо бъдеще.  

За разглежданите 25 години напредъкът на младата държава е 

завиден за краткия й живот, като – без да може и да трябва да 

конкурира водачите на континента – в рамките на едно 

поколение България се нарежда в златната среда на Европа, а по 

редица параметри изпреварва съседите си и дори някои 

средиземноморски държави в сфери като пощи, телеграфи, 

телефони, железопътни съобщения, пристанища и пътища, 

воден и сухопътен транспорт. 

Разгледани са подробно както законодателството в областта, така 

и институционалното развитие и промени в съответните 

министерства. 

Глава 5: „Образование, наука, изкуство“ е областта на обществения 

живот, доминиращ съзнанието на граждани и селяни през 

целите 19 и 20. Лишена от своя аристокрация заради 

османското господство, българската нация издига знанието (и 

като цяло просвещението) в основна компонента и 

предпоставка за социален напредък и успех. В някаква степен 
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можем дори да твърдим, че през Възраждането до края на 

Третото царство просветата се превръща в незаобиколим 

фактор в живота на българина, на задължителна цел, за 

осъществяването на която той е готов на забележителни 

жертви. 

В главата е разгледана подробно градацията на усилията след 1887 г. 

за популяризиране и усъвършенстване в сферата на 

образованието. Голямата дарба и интерес на княз Фердинанд 

към науката и знанието много бързо и задълбочено започват да 

партнират с образователната тенденция у неговите поданици 

и съзнателните ходове на политиците. Както ще видим по-

късно, особеното внимание на държавния глава е фокусирано 

върху практическите умения и ранната професионална 

квалификация на младите българи. Разгледани са подробно 

както законодателството, така и мерките на властта за 

контрол на отпадането от училище, равностойността на 

половете, особеният статут на частните училища, 

социалната компонента в учителската професия, сградният 

фонд на национално ниво. Сравнения с държави от същата 

географска принадлежност подсилват изводите. Разгледано е 

създаването на първото висше училище. Даден е обширен 

коментар върху присъствието на образователния проблем в 

програмите на политическите партии от периода, както и 

успешността на техните реформи. 

Изкуството през разглежданите 25 години е поставено в пряка 

връзка с монарха. Той има големи заслуги за основаването и 

дейността на Рисувалното училище (Академията), Държавното 

музикално училище, двете народни библиотеки, Народния музей 

(1892, от който се отделя Етнографският през 1906). Радетел 

на театъра, той е благодетел на развитието му през годините, 



Page 8 of 32 
 

като венец е откриването на Народния театър. Показани са 

участието на Княжеството в множество международни 

изложения, както и онова в Пловдив. Обърнато е внимание на 

политиката на княза за откупуване на произведения на 

български автори и помощта за тях. 

В областта на науката цар Фердинанд е не само катализатор на 

прогреса и застъпник за развитието в България, но и 

стопроцентово реален участник в това модернизиране. 

Известна е неговата почти професионална отдаденост на 

естествените науки, макар интересите му далеч да ги 

надхвърлят. Той има пряко участие – подплатено с редица 

факти в монографията – в създаването и развитието на 

Зоологическата градина, Ботаническата градина, 

Университетската ботаническа градина, 

Естественоисторическия музей, Научната библиотека, 

Черноморската биологична станция, Археологическия музей 

(1905), Етнографския музей.  

Глава 6: Благотворителност, възпитание, светски живот разглежда 

три важни индикатора за европеизацията на балканското 

княжество в края на 19 век. След възшествието на сина й княгиня 

Клементина посещава всяка година България и стои достатъчно 

време, като активно участва в европейското възраждане на 

страната. Още от 1887 г. тя е практически навсякъде в 

обществения живот и до смъртта си е най-верният съветник на 

княза и щедър дарител на държавата. Щедростта на 

владетелското семейство се проявява и в други сфери на 

обществения живот, в които е необходимо създаване на нови 

европейски традиции и доизграждане на имиджа на младия княз 

сред поданиците му. Активността на благотворителните 

акции дават богати плодове в социалната сфера, при 
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отглеждането на сираци, в болничната дейност, като връх на 

деятелността е построяването и издръжката на 

Клементинската болница. Към края на 1889 г. в Европа 

изчисляват общата сума на инвестираните от принцеса 

Клементина в развитието на Княжество България и за 

успешния старт на владетелския мандат на сина й финанси 

(само в рамките на първите две години) на над 7.5 милиона 

златни франка. 

В подобен обем е и дейността на княгиня Мария Луиза (тук знаково 

е построяването с нейни средства на „Майчин дом“), както и на 

втората съпруга на владетеля – царица Елеонора. В 

мирновременния период, който се разглежда, тя създава 

мрежата на дружество „Самарянка“, първото от което отваря 

на 9 декември 1910 г. в София под патронажа на царицата. Освен 

разгръщането на това движение, което в навечерието на 

войните достига няколкостотин подготвени жени, 

показателно е, че примерът на царското семейство въодушевява 

в благотворителната дейност най-висшите кръгове на 

българското общество. 

В областта на възпитанието са разгледани различни сфери, в които 

на дневен ред излиза европеизацията на нравите и обичаите на 

княжеството. Насоченото изучаване на български език от 

страна на владетеля и семейството му, налагането на една 

(напредничава за времето си) религиозна толерантност в 

двореца и сред близките на двореца кръгове (тук особено е 

разгледано отношението на княза към висшия православен 

клир), обучението на царските деца да мислят и действат в 

смисъла и посоката на националните интереси, 

идентификацията (вътрешна и главно външна) с владетелите 

на Средновековието, от една страна, и селския бит 
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(=опосредствена идентификация), от друга, въпросът със 

смяната на изповеданието на престолонаследника и някои други 

са разгледани детайлно и с интересни примери.  

В сферата на светския живот, още от влизането на новоизбрания 

княз в столицата той и свитата му се сблъскват с цялото 

разочарование от един неуреден ориенталски град, постигнал 

малко за своята промяна след освобождението от османската 

власт. От идването на първите западни дипломати в наскоро 

прокламираната за столица София са минали шест-седем 

години, в общия й изглед промяната е видна, но минимална. С 

възшествието на княз Фердинанд картината и в тази посока 

коренно и бързо се променя. „Налагането“ на Европа от страна 

на княза е труден, често разочароващ процес, в който 

владетелят следва модернизаторския курс със завидна 

последователност, но и с разтърсваща балканските обичаи 

помпозност. Съвременниците почти без изключение и без 

партийна разлика посрещат този нов маниер със смесено 

чувство от притеснение и възхищение, но същевременно 

признава блясъка и стила в поведението и вида на владетеля, и 

отчита проницателността, дипломатическия нюх, чувството 

за хумор и особената способност да манипулира слабостите на 

поданиците си. 

Глава 7: „Цар Фердинанд като филмов актьор“ описва почти 

неизвестният случай, в който царят и фамилията му се 

изявяват като филмови актьори в един ням игрален германско-

австро-унгарско-български филм с името „Борис Стимов“. 

Въпреки, че е най-вече плод на военната пропаганда и желанието 

на царицата да подпомогне благотворителната си дейност, 

този факт – наред с множество други в живота му – показва 

изключителната модерност на владетеля, желанието да нареди 
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себе си и България сред световния елит и да съчетава 

европеизацията с напредъка на държавата.  

Послесловът обобщава основните тези на изложението в 

монографията, придавайки на научния разказ една завършеност. 

През 1887 г. българите виждат в лицето на Фердинанд своя 

новоизбран владетел, собствен княз, продължител на една 

прекъсната от османското нахлуване българска традиция. 

Колкото и малко да го познават, те са доволни да имат в негово 

лице параден знак на България пред цивилизацията, пред 

„Европата“. Защото тогава Фердинанд още е чужбински, 

външен, на другите, а за българите е повече етикет, отколкото 

съдържание. Още с първите месеци българските граждани 

научават чрез владетеля си за една друга Европа, която не са и 

подозирали, че е възможна при тях. 

 
 

2. Пътят към София. Произход, образование и мотивация на 

принц Фердинанд Сакс-Кобургски и Готски за мисията в 

България. Велико Търново, Фабер: 2021. 254 стр. ISBN 978-619-

00-1341-9 

Монографията е замислена като самостоятелно проучване, което да 

се надгради и интегрира в изследването за целия мирен период на 

управлението на княз Фердинанд. Развита е в увод, седем глави и 

заключение. Тя е логично продължение на търсенията на автора за 

ролята на Фердинанд в годините на Междуцарствието и борбите на 

различните кандидати за българския трон. Монографията стъпва 

върху двугодишен изследователски труд и престой в Западна и 

Централна Европа, вкл. в сътрудничество с частни германски научни 

фондове.  
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Интересът на автора е насочен към периода до идването на принц 

Фердинанд в България, защото именно той е решаващ за 

подготовката и мотивацията му като български владетел.  

Наследник на различни, но уникални родове като маджарските 

магнати Кохари, френските крале Бурбони и Орлеани и германските 

херцози Сакс-Кобург и Гота, той има възможността от дете и по ген 

да „плува“ във водите на голямата политика и да гледа на света под 

съвсем друг, не простосмъртен ъгъл. За пръв път в европейската 

историография  имаме наличен пълен прочит на генезиса и 

развитието на забравения прародителски род на магнатите Кохари 

(плод на последователни изследвания на автора в Държавния архив в 

Банска Бистрица в Словакия). Също така уникално е изследването на 

целенасочените усилия за дискредитиране на блестящия му произход 

по политически причини, проведено от британски управляващи 

кръгове. 

Той е единственото сред децата на принцеса Клементина Орлеанска 

(дъщеря на крал Луи Филип), което е създадено да въплъти 

надеждите и амбициите на майка си, която се ражда с корона над 

герба си, но никога няма възможността да я носи. Той е ней на 

еманация, произведение, завещание – и това ясно проличава във 

владетелските му години, когато Клементина е най-довереният и 

предан съветник и спонсор на княза чак до 1907 г.  

Фердинанд получава класическо и много добро като качество 

образование от частни учители от Терезианската академия, но 

същинското обучение за живота е от неговата майка, от нейните 

блестящи и особени роднини из Европа. По повелята на своя произход 

и на времето принцът постъпва драговолно в армията на Австро-

Унгария, въпреки непригодността си за офицерския занаят и личното 

си отвращение към войнишкия делник. Офицерското му досие 
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изобилства от факти и данни, даващи задочен, но верен поглед върху 

мисленето и надеждите му за бъдещето.  

От особена важност е краткото сравнително изследване между него 

и неговия предшественик княз Александър. Двамата са изключително 

различни, а обстоятелствата ги поставят в относително еднакви 

изисквания към националната кауза на България и пред 

необходимостта да оцелеят политически и дори физически под 

вътрешен и външен натиск. Роденият офицер Сандро без влечение и 

талант към политическото е интересен феномен срещу мразещия 

конете и „ротмистърските“ страсти Фердинанд, обсебен от дете от 

завета на древната си кралска кръв, която го води на културна мисия 

в Ориента и показващ неочаквана издръжливост и гъвкавост в 

държавните дела.  

Подробно е представено сформирането на дворцова свита, големите 

външнополитически напрежения на континента вследствие на 

избора му и дългото пътешествие на принца към новата му родина, 

което завършва с коронацията му през есента на 1887 г. С 

представяне на редица доказателствен материал е аргументирана 

тезата, че принц Фердинанд не става български княз по някакво 

предопределение или вследствие на сложен дългогодишен сценарий 

(заговор), а  поради факта, че след едногодишното Междуцарствие е 

единственият кандидат, склонен и мотивиран да заеме българския 

престол срещу волята на Русия и непризнат от великите сили. 

 

3. Междуцарствието, кризата и битката за българския трон (1886-

1887): солисти и статисти - от Батенберг до Кобург - с поглед 

върху медийното им отразяване. С., Захари Стоянов: 2017. 224 

стр. ISBN: 978-954-09-1161-8 
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Монографията е посветена на едногодишната борба на повече от 

дузина кандидати за българския трон в годините на т.нар. Българска 

криза и на особената роля, която принц Фердинанд Сакс-Кобургски и 

Готски играе в нея. Книгата съдържа встъпление, 9 глави и епилог, в 

които от различен ъгъл е  поднесено изследването за специфичния 

път, който Кобургският принц извървява до българския трон.  

Обширно изложение се спира върху последните дни на княз 

Александър I и случилото се до и по време на русофилския преврат от 

9 август 1886 г. Изяснени са както Контрапревратът, така и 

аргументацията на княза все пак да напусне България и да абдикира 

след злополучната телеграма до руския цар. След един кратък 

портрет на появилата се кандидатура на принц Валдемар Датски е 

обърнато внимание на т.нар. Мисия Каулбарс, в рамките на която  

руската империя прави опит полунасилствено да изземе при себе си 

доминацията в българския политически живот.  

Много задълбочено и с нови попадения авторът разкрива възможните 

руски кандидатури за българския трон в патовата ситуация, сред 

които се открояват аристократите Лойхтенбергски и 

Олденбургски, близки и родственици на управляващата династия. 

Обърнато е внимание и на идеята за „балканско решение“ чрез 

предоставяне короната на някого от действащите балкански 

владетели, на първо място Карл Румънски и Милан Сръбски (донякъде 

и Никола Черногорски). 

Особена тежест има изложението върху известния образ на Николай 

княз Дадиан-Мингрелски, за чиято кандидатура, произход и семейна 

среда авторът предлага множество нови данни и извори. Особено 

ценни са откъсите, посветени на медийната кампания и 

пропагандната война, която печатният орган на управляващите 

насочва срещу лансирания за бъдещ управник кавказки княз. 
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Предизвестеният от настойчивостта на император Александър 

„кавказки провал“ допълнително усложнява международната 

обстановка, в която Княжество България се намира на ръба на руска 

военна окупация, без особени гаранции на западните сили. 

Важен момент в монографията е новият прочит на дейността на 

българската депутация из Европа, изпратена в края на 1886 г. да 

търси възможности за нови кандидатури за български владетел. В 

рамките на изследванията си авторът съумява не само да поднесе 

професионално и завладяващо мисията на българските държавници, 

но и да обори редица насложени неистини и провокативни тези от 

тоталитарния исторически период на България.  

Подробно и с ясна изворна база е показано участието в процеса на 

преговорите с принц Фердинанд на ключови играчи в драматичните 

месеци от началото на 1887 г. като ерцхерцог Йохан Салватор, майор 

Лааба фон Розенфелд, Йеньо граф Зичи и др. Сериозни пасажи са 

отделени на възможната реставрация на княз Александър, който по 

това време е разкъсан между сериозните си лични проблеми около 

годежа с пруската принцеса Виктория и категоричния отказ на 

германското императорско семейство за сватбата им, подпратен с 

позицията на канцлера Бисмарк, от една страна, и крайната 

недобронамереност на руския император към него и възможна негова 

мисия на Балканите. 

На фона на метежа в дунавските градове е даден панорамен поглед 

върху възможностите на лица като Алеко Богориди, принц Оскар 

Шведски. Бернхард Сакс-Ваймарски и принц Шьонайх-Каролат да 

заемат българския трон. Умело е включено участието на пратеника 

Матеев, който наред с министър Стоилов е пряк таен участник в 

преговорния процес с чуждестранните кандидати и лично с принц 

Фердинанд.  
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Възстановените след пълния провал на останалите кандидатури 

преговори с принц Фердинанд Кобургски показват готовността на 

младия аристократ да поеме тежката и авантюристична задача в 

България, чиято реалистичност са засилва след окончателния (и 

очакван заради обстоятелствата) отказ на Александър Батенберг.  

Подробно и с интересни детайли е поднесено изложението за това 

кога принц Фердинанд минава Рубикон и решава да е княз на България, 

какъв е шансът за управление с временни регенти, как преминава 

изборът на Фердинанд и каква е ролята на депутацията в Ебентал, 

какви са реакцията на Великите сили. Финалът е посветен на 

отпътуването и възшествието на княза. 

 

VI. 2 СТУДИИ И СТАТИИ : 

 

1. How Prince Ferdinand of Saxe-Coburg and Gotha met Southeast 

Europe or for what Life Mission was the Great-grandson of Louis 

XIV Prepared for? – In: Proceedings of 4-rd International 

Conference Southeast Europe: History, Culture, Politics and 

Economy. “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko 

Tarnovo June, 25th 2021. ISBN 979-12-80225-33-7, p. 57-65.  

Статия разглежда интересния феномен на сблъсъка между 

представителя на висшата заподноевропейска аристокрация и внук 

на Краля-слънце и делника на една доскорошна османска провинция, 

когато през 1887 той става княз на България. Авторът дебатира над 

множество интересни за разглеждането на периода въпроса като 

подготвеността на двете страни да приемат различното у другия, 

възможността да се оплодят взаимно със познание и да завървят 

заедно в обща посока.  На пръв поглед тази симбиоза изглежда 
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напълно невъзможна и тя до последния ден не се осъществява 

стопроцентово. Но е факт, че в лицето на своя владетел българският 

политически и военен елит получава еднозначен водач и пример за 

европеизацията на страната, а княз Фердинанд може да се облегне на 

опита и знанията на своите политици, офицери, учени и артисти, за 

да отведат заедно България в лоното на западноеворпейската 

цивилизация. 

2. Малко познати царски имоти и обиталища: легенди и 

истини в края на XIX и началото на XX век.// Исторически 

преглед, кн. 1, 2021, 140-165. ISBN 0323-9748 

Студията е плод на изследване на автора върху непознати или малко 

известни георграфски обиталища на българския княз (впоследствие 

цар) Фердинанд на територията на новото му отечество. Още от 

първите месеци на престоя си в княжеството младият владетел 

систематично намира време за обиколка на новото си отечество. 

След цяла година междуцарствие и международна изолация 

възшествието през 1887 г. на нов княз от видно потекло извиква у 

населението естествени вълни от емоционална приповдигнатост. 

Към тях се добавят и конкретните опити на местните управници 

да покажат близост, да привлекат вниманието и (най-вече) да 

осигурят регулярното присъствие на държавния глава в техния 

регион чрез обвързването му с недвижима собственост. Това извиква 

на дневен ред поредица от (пожелателни или осъществени) дарения 

от страна на местната власт към княза на цели местности, ливади, 

лозя, върхове, гори, парцели. Обичайно тези дарения стават в 

рамките на обиколките на владетеля из страната, често са 

съпътствани от спонтанността на трапезното опиянение и 

балканския егалитаризъм, повечето случаи са законово и 

административно неясни и рядко срещат търсеното възхищение у 



Page 18 of 32 
 

аристократа. Една част от тези харесани (и пожелани под някакво 

форма) имоти, както ще стане ясно, не стават притежание на княз 

Фердинанд, като основната причина за това остава отговорността 

на общинските власти към закона, интересите на местното 

население или други лични основания. 

3. Sein und Schein am Hofe des Zaren Ferdinand von Bulgarien: 

Einige Nuancen seines Intimlebens.// Bulgarian Historical 

Review, 2021, 3-4, 162-172.  ISSN: 0204-8906  

В сферата на обществения живот на европеизираща се България 

важна тема представлява сексуалността, в частност - интимният 

живот на владетеля. Излишно е да се споменава в каква степен тази 

тема е деликатна и еднопланова в консервативното, традиционно и 

предимно селско общество на младото княжество. Ясна роля на 

жената и мъжа в семейството, дълбока почит към старите 

поколения, демонстративен морален код, практическо непознаване 

на проституцията, отрицание на сексуалната различност, 

осъждане на публични прояви на фриволност, табуизиране на 

сексуалното (с някои изключения във фолклора и в прохождащия 

градски шансон): в този диапазон ясно и неумолимо се придвижва 

България в края на XIX век. До идването на принц Фердинанд в 

България нямаме конкретни данни нито за интимния му живот, 

нито за предпочитанията му. Но е сигурно, че с идването си в 

ориенталска България, в негово лице тукашното общество се 

сблъсква с един нов образ на европейското, на различното, на 

чуждото и трудно приемливото. Склонността на властимащите 

към демонстрация на сексуално превъзходство, бисексуалността и 

прякото обвързване на властта с будоара не са нови практики на 

територията на бившата Османска империя. Но провинциалното, 

патриархално и затворено българско общество ги табуизира и 
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стигматизира, разделяйки чистото, доброто и правилното 

(=българското) от мръсното, лошото и нередното (=чуждото, 

европейското). Статията разглежда проблема с интимния живот на 

първите двама владетели по един непознат в съвременните ни 

изследвания начин и стига до изненадващи и интересни заключения, 

важни за изследване на епохата и нейните специфики. 

4.  (Не)възможната близост между Двореца и военното 

командване в края на XIX и началото на XX век.. - - 

Исторически преглед, 1, 2020, ISSN: 0323-9748, с. 33-48 

Както във всички сфери на публичния живот и управление, така и в 

армията княз Фердинанд се показва като забележителен психолог, 

безскрупулен тактик и умел познавач на балканския манталитет. 

Той съзнава отлично не само първостепенното значение на войската 

в  държавата, но и сериозната роля, която офицерския корпус играе 

и може да играе за собственото му утвърждаване като държавен 

глава. Фердинанд отлично разбира, че не е Александър. Той няма как 

да се въплъти в образа на полевия предводител, на умелия ездач, на 

синьокръвния „боен другар“ в офицерското казино. Вместо това, след 

кратко запознаване с даденостите в Княжеството, той поема преди 

всичко ролята на новатор и медиатор. За относително кратко време 

в българската армия са въведени най-модерните регламенти, 

тенденции на военното изкуство и въоръжение. 

Паралелно с това сред първите задачи на младия владетел е да обърне 

към себе си вниманието и респекта на офицерството и най-вече: да 

се превърне първоначално в основен, а по-късно в единствен посредник, 

покровител и идол на тази каста. С пълно основание можем да 

кажем, че в това отношение Фердинанд постига брилянтен успех, 

ненадминат дори от обожавания в армията негов син и наследник 

Борис III, най-малкото, защото до края на Първата световна война 
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Монарха не допуска израстването и укрепването на никакви 

офицерски съюзи (т.е. потенциални превратаджии, републикански 

елементи или резиденти) и ги ликвидира умело още в зародиш. В 

разглеждания период (с изключение на Муткуров 1887-1891) 

владетелят съумява да ограничи ръководството на армията в 

ръцете на един подготвен, но ограничен периметър висши офицери, 

които подменя в зависимост от вътрешно- и външнополитическите 

амплитуди. Статията разглежда отношенията между владетеля и 

основните фактори във военното ръководство на държавата. 

5. Модерност и благотворителност зад пропагандната завеса в 

България и Европа: игралният филм „Борис Стимов“ и 

участието на българското Царско семейство в него (1916). – 

В:  Модерният историк 3. Баланс, атрактивност, 

въображение.Сборник по случай 80годишнината на проф. 

д.ист.н. Андрей Пантев., Академично издателство ,,За 

буквите - О писменехъ", 2019[2020], ISBN: 978-619-185-394-

6, с. 199-207 

Статията разглежда замисъла и продукцията на забележителния 

германско-австро-унгарско-български ням игрален филм „Борис 

Стимов“ през призмата на държавния интерес и 

благотворителността. Дали той е продуциран за средствата на 

набиращата сила военна пропаганда (в която водещите германци са 

водеща сила) или е плод на желанието на царското семейство (на 

първо място царица Елеоноре) да инвестира хонорара от филма в 

благотворителни акции. Освен историята на филма и обзор на 

детайлите по неговото създаване, авторът рисува голямата 

картина на европейската политика, в която филмът се вписва като 

моментна скица. 
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6. Modernität oder Wohltätigkeit? Hinter den Kulissen der 

Kriegspropaganda in Bulgarien und Europa: Der Spielfilm „Bogdan 

Stimoff“ und die Teilnahme der bulgarischen Königsfamilie (1916). // 

Bulgarian Historical Review, 2018 [2019], № 3-4, 238-260. ISSN: 

0204-8906. 

Статията прави напречен разрез на военна прогапаганда през 

Първата световна война, но поднася темата с игралния филм „Шуми 

Марица-Борис Стимов“ под различмен ъгъл, подходящ за чужда – в 

случая немскоговоряща публика. Извън тесните рамки на 

кинокритиката и изследванията за българското кино от началото 

на века, досега няма изследване, посветено на този забележителен 

филм, който обединява в себе си цялата логика на първия световен 

конфликт. Героите са твърде еднопланови, но ясно стилизирани: 

българските и германските участници, от една страна, румънските, 

сръбските и италианските, от друга. Тезата за българския характер 

на Македония, за основателността на участието на Царство 

България в конфликта, за бойното другарство в Четворния съюз са 

представени по плакативен, то въздействащ начин. Вероятно това е 

причината за участието на българското царско семейство в 

заснемането на филма. 

7. Две негативни английски кампании срещу произхода на 

цар Фердинанд І Български.// Исторически преглед, 

2018[=2019], №4, 178-188. ISSN 0323-9748 

През целия си живот Фердинанд I Български е бил обект на голям 

публичен и медиен интерес и никога не е оставял публиката 

безразлична. Уважението към него стига до обожание, отрицанието 

до ненавист. Интересно е да обърнем внимание на две публични 

твърдения, които еднозначно представляват негативна пропаганда 

или – казано на съвременен език – са примери за fake news. Целта им 
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е да очернят личността и обкръжението на българския владетел, 

показвайки го в най-отблъскващи краски и ползвайки за 

аргументация полуистини, пришити събития или направо лъжи и 

измислици. 

Интересен е паралелът в английската преса и книгопечатане в опита 

да се атакува произхода на принц (после княз и цар) Фердинанд. Те се 

коренят в Обединеното кралство, където традиционно поддържат 

недобро мнение за Кобурга, въпреки настойчивите опити на майка му 

да поддържа добри отношения с братовчедка си кралица Виктория. 

Причините са най-вече в нестихващите симпатии на английския двор 

към абдикиралия княз Александър I, а по-късно заради трайното 

подозрение на Лондон към Фердинанд, че играе в германско-

австрийския лагер. 

Статия изследва различните аспекти на кампанията срещу княз 

Фердинанд и аргументира против нея на базата на богат 

доказателствен материал. 

 

8. Българската делегация на преговорите в Брест-Литовск: 

състав, стратегия, национални специфики. – В: Украïна и 

Болгарiя в iсторiï Европи. Збiрник наукових праць. Киïв-

Софiя, Изд.: Ін-т історії України НАНУ, 2019,/ Украйна и 

България в историята на Европа. Сборник научни трудове 

Киев-София, 2019, 267-282. ISBN 978-966-02-8813-3; ISBN: 

978-954-2903-34-5 

Договорите от февруари-март 1918 г. показват един стил на 

преговори и вътрешна мотивираност на българската държава, 

която априорно не съответства на онова, което се очаква от една 

„малкия съюзник“, от една страна, и от една „продажна“ 

дипломация, от друга. Българската делегация защитава по 
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изключително последователен и компетентен начин националния 

интерес до степен, че той става неизгоден за останалите Централни 

сили и води дори до сблъсъци сред съюзниците. А за последвалата 

българска марксистка историография манифестацията на 

компетентност, родолюбие и твърдост е напълно 

контрапродуктивна. 

Начинът на водене и развитието на мирните преговори показват 

подготвеността и мотивацията на управляващата класа на 

Царството. Макар и в различен диапазон и темперамент, защитата 

на националния интерес е първостепенна задача на всеки от трите 

състава на делегацията, като един от ръководителите й заплаща за 

това с главата си. През 1918 г. световната политика получава 

доказателство, че и второто поколение български държавници и 

дипломати гледа на териториалните размествания и претенции на 

Балканите най-вече през призмата на историческата справедливост. 

Основна теза на българската делегация в Брест-Литовск е 

отхвърлянето на „мир без анексии“, тъй като – за разлика от 

съюзниците си – България воюва за националното си обединение. 

Самите те, германци и австрийци, остават в недоумения от 

невъзможността и и нежеланието на българските си съюзници да 

приемат преговорната философия на водещите Централни сили. За 

България „анексия“ продължава да е непочтена дума, защото тя не 

анексира, а се самообединява. Макар и кратко, обединението на 

българските земи в единна държава благодарение на Брест-

Литовския мир е справедливо и е последният лъч на национална 

гордост преди финалните битки на Южния фронт, края на световния 

конфликт и погромът на България. 

Статията подробно разглежда особеностите на ъстава и дейността 

на българската делегация на фона на останалите и дава 
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аргументирани изводи за причините на достойното представяне на 

българската дипломация през периода. 

 

9. Торпедоносната империя. // Исторически преглед, 2017, 

№1-2, 101-111. ISSN – 0323-9748 

Статията е посветена на развитието на австро-унгарската 

военоморска база във Фиуме/Риека и откритието и производството 

на снаряжение за борба с кораби и на подводния флот. 

В средата на 18 век непознат днес офицер от австрийската 

приморска артилерия развива идеята за построяване и въвеждане в 

експлоатация на съоръжение за защита на брега от вражески кораби. 

Съоръжението е малка лодка, носеща максимален товар с експлозив, 

задвижвана с парен или въздушен двигател, управлявана по кабел.  

Смъртта прекъсва завършека на проекта, но незнайно как 

чертежите на анонимния офицер попадат в ръцете на капитан 

Йохан Лупис.   

Първият тест на самозадвижващата се мина на Уайтхед, наречена 

от самия него „торпедо“ , е в 1866 г., в лабораторията-полигон във 

Фиуме. Прочее, от тогава датира и разделението в наименованието 

на торпедото: в Централна Европа (особено в Хърватия) и до днес то 

се нарича „torpedo Luppis-Whitehead“, докато в англо-саксонските 

ширини участието на Лупис-Вукич е подминато. 

За залязваща империя като Австро-Унгария кратката, но 

импозантна роля на модерна морска сила, дадена й да играе в края на 

19 век, е повече от добре дошла. Голяма роля за това изиграва 

плодородната мултикултурна и наднационална среда на 

Двуединната монархия, използваща потенциала на много си народи. 

Първостепенната заслуга остава в ръцете на етническия англичанин 
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Робърт Уайтхед, доказал се като един от най-способните европейски 

изобретатели на златния fin de siècle. Безспорни са приносите и на 

десетките му сподвижници, предходници и вдъхновители, на първо 

място капитан Джовани Лупис. Безспорен е и фактът, че фабриката 

на Уайтхед във Фиуме е първият завод за производство на торпедни 

апарати в света. За последвалия почти половин век – най-силният 

период на развитие на оръжейната индустрия преди Първата 

световна война - торпедото на Уайтхед се превръща в стандартното 

оръжие на основните световни военноморски сили. 

10.  Кога принц Фердинанд Сакс-Кобургски и Готски 

окончателно решава да стане български княз?// 

Любословие, № 17, 2017, стр.151-156. ISSN 1314-6033 

Статията опитва да изясни момента, в който бъдещият български 

владетел Фердинанд решава, че приемането на короната е 

окончателно и не подлежи на промяна. 

В началото на 1887 г. безизходицата в търсенето на нов княз на 

България достига апогея си. Руският кандидат Дадиан-Мингрелски е 

обречен, разговорите с принц Фердинанд са затихнали (според някои 

окончателно), бариерата пред бившия княз Александър Български не 

може да бъде преодоляна. Основателно е да се попита: в кой момент 

можем да предположим, че принц Фердинанд взема за себе си (без го 

заявява публично) решение да подготвя реално бъдещата си кариера 

на български управник? Лавирането около избора и пред депутацията 

(краят на юни и първите дни на юли 1887 г.) и последвалото 

съставяне на бъдещата дворцова свита са по-скоро следствия на вече 

взето решение. Макар и дребен детайл, целенасоченото му обучение 

по български език, история и съвременна политика с предполагаемо 

начало през месец май 1887 г. може да се приеме за период, в който 

Кобургът е приел бъдещото си призвание на владетел – ако не 
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невъзвратимо, то поне твърде сериозно. Вторият – и най-сигурен - 

знак за решението на принц Фердинанд да премине „българския 

Рубикон“ около (или най-късно през) месец май 1887 г. е наличието на 

напълно непознат за широката публика и дори за мнозина фалеристи 

възпоменателен медал, който новоизбраният княз явно донася със 

себе си в България за раздаване в деня на възшествието си и който е 

различен от по-късния официален медал за възшествието на 

Фердинанд. 

11. Ерцхерцог Йохан Салватор и княжеският въпрос в България 

(1886-1887). // Епохи, 2017, т. 25, кн.1, 128-134. ISSN 1310-2141 

(print) 2534-8418 (online) 

Статията разглежда ролята на представител на управлащата 

династия Хабсбург в периода на Междуцарствието. През 1887 г. на 

хоризонта на търсещите нов княз на България се появява фигурата 

на ерцхерцог Йохан, когото българите възприемат 

като най-заинтересованото лице във Виена от уреждане на 

княжеския въпрос „и специално в кандидатурата на княз Фердинанд 

Кобургски“. Видно е, че през пролетта на 1887 г. Йохан се поставя на 

пълно разположение на Константин Стоилов и Петър Матеев като 

(поредни) правителствени пратеници и посредник на кобургския 

принц. На 5 или 6 април Стоилов посещава Хабсбурга в имението му 

край Виена, където явно се подготвя планът на преговорите с 

Фердинанд. На 26 март/8 април Стоилов инструктира Матеев да 

замине за Кан, където под името граф Мурани резидира 

потенциалният кандидат. Същевременно предава на пратеника едно 

запечатано писмо от ерцхерцога за Фердинанд, както и една паметна 

записка (промемория) на френски, в която се излага положението в 

княжеството, необходимостта от нов владетел и всички улеснения, 

които правителството може да даде на бъдещия княз за 
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разбирателство с Русия. Как точно е възможно да се случи 

последното, е неясно, защото кратката промемория съдържа в себе 

си крайно противоречащи си тези.  

В другата му роля - като кандидат - самият Йохан Салватор се 

счита за напълно безперспективен, макар последният да изказва 

готовност да изчака избора си в Пирот или Цариброд (тоест на 

българо-сръбската граница). Опасността от силно руско 

раздразнение и дори обявяване на война се оценява за реалистична. 

Въвличането му в интригата покрай кандидатурите за българския 

трон слага край на височайшето търпение и доверие към ерцхерцога. 

В 1887 г. кайзерът приема неговата молба да бъде освободен от 

всички командни длъжности. По разпореждане на същия, Йохан 

връща и връченото му същата година почетно гражданство на град 

Линц. Накрая се отказва и от офицерския пагон. Всичко това съвпада 

както с тежък период на вътрешни противоречия у Йохан Салватор, 

породени от убеждението му, че не може да промени нищо както в 

армията, така и в обществото, така и със самоубийството на 

близкия му престолонаследник Рудолф. Малко преди трагичния си 

край Йохан има и една финално появяване в София в 1889 г., когато 

неочаквано нахълтва през страничната врата в дома (пристройка на 

Софийския дворец) на младото семейство Димитър Станчов и Ан дьо 

Грено. След няколко дни Фердинанд взима мерки да отпрати 

авантюриста. 

12. Между две провинции: кавказецът Николай Дадиан-

Мингрелски като кандидат за българския трон 1886-1887 г. 

// Любословие, №17, 2017, 71-88. ISSN 1314-6033 

Статията изследва основно контекста на кандидатурата и 

личността на Николай Дадиан-Мингрелски за княз на българите – 
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въпрос, който е слабо проучен в българската историография. 

„Строителите…“ на Симеон Радев го разглежда маргинално и 

донякъде пристрастно, без да вникне нито в изкривения до абсурд 

образ на кавказеца в българските медии, нито в интересната ниша 

на личната драма на обречения кандидат. Уникална е статията на 

Иван Стоянов, посветена изцяло на проблема.  

Класовият статус и фамилната история на кандидата за българския 

престол княз Николай Дадиани показва, че в негово лице имаме 

наследник на род, типичен за пъстрата като произход висша 

аристокрация на Руската империя. В годината на номинирането си 

Мингрели е политическа „безгласна буква”, с протоколно влияние 

сред аристокрацията, без целево образование или държавнически 

опит, както и без познание за балканския регион. През 1887 г. 

изборът от страна на цар Александър пада върху княз Николай 

заради неговата незначителност на международния фон, 

предпоставена пълна лоялност към Петербург, достатъчно висока 

титла и класово безукорен произход. Поради факта, че според 

Берлинския договор само Високата порта е в правото да номинира 

кандидат за българския престол, руският посланик в Цариград 

Александър Нелидов не спира сондажите. Според очакванията 

руското предложение се сблъсква с недоверие и безмълвно несъгласие. 

В апогея на неофициалната война между София и Санкт Петербург 

кандидатурата е невъзможна.  

13. Българската следа на принц Емил фон Шьонайх-Каролат. // 

Исторически преглед, LXXII, кн.3-4, 2016, 114-123. ISSN – 

0323-9748 

Изследването е посветено на  един малко познат кандидат за 

българския трон, германският аристократ Шьонайх-Каролат. През 

1887 г. очакването за намиране на нов държавен глава е огромно. 



Page 29 of 32 
 

Съвсем логично голяма част от населението обръща поглед към 

абдикиралия княз, макар искрените симпатии към него често да се 

превръщат в безпочвени бълнувания. Тази нестихваща и вредна за 

страната „батенбергиада“ трябва да получи бързо и окончателно 

решение. Естествено, най-ясен отказ от връщане на престола може 

да дойде от устата на самия Александър. Затова през март д-р 

Константин Стоилов пристига във Виена с мисията да изясни 

окончателно въпроса с Батенберг, но и да възобнови разговорите с 

принц Фердинанд Сакс-Кобургски и Готски. Съдържателният доклад 

на Стоилов след аудиенцията при Калноки уверява София, че Виена 

вече не гледа на евентуалната реставрация на Александър на трона 

като на сигурен повод за руска окупация на Княжеството. 

В Париж, като пратеник на правителството през април 1887 г., 

Петър Матеев неочаквано се сблъсква с още една кандидатура за 

княжеския трон в София – Емил принц фон Шьонайх-Каролат – 

представител на стара силезийска фамилия, произхождаща от 

долнолужишката аристокрация. Посредник на Шьонайх-Каролат е 

самият фон Хун, Матеев докладва надлежно на Стоилов, като 

прилага и снимка на кандидата. От депешата на 17 април става ясно, 

че Шьонайх-Каролат е готов да приеме предизвикателството. 

Мнението на министъра за новия кандидат е повече от ласкаво, като 

подчертава многостранните му интереси и познания за света: 

„образован повече, отколкото са обикновено князете“. И Стоилов 

застъпва мнението на Матеев, че въпреки личните преимущества на 

Каролат, „името на Кобурга има по-голям престиж“. В средата на 

тази абсурдна ситуация, опънала до безкрай нервите на българската 

страна, на 24 април до София е изпратена поредна телеграма, този 

път с новината, че княз Шьонайх-Каролат „непредвидено“ е решил да 

се венчае и окончателно напуска надпреварата за българския 
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престол.  От абсурдна ситуацията в София става политически 

патова. 

 

VІ.3. УЧЕБНИ ПОМАГАЛА: 

1. Историко-политически и комуникационни взаимовръзки. 

Три въпроса и множество отговори. С., НБКМ: 2021. 130 

стр. ISBN 978-619-91972-0-2 

Учебното помагало дава ясни отговори за нуждиште на студентите 

м специфични области като цензурата, цензурата и църкмвата, 

нейната прпактика в различни държави в исторически план, 

връзката й с евфемизмите, заплахата от автоцензура и борбата с 

нея, различните видове цензура в съвременния свят и най-вече 

медиите. Особено внимание е обърнато на политическата 

коректност като език на изкривената реалност. По-нанатък е 

обърнато внимание на пряката и непряка цензура, на цензурата в 

науката и интернет. Дадени са и много примери за инстрпуменните 

на цензурата. 

Втората част е посветена на репутацията и имиджа. Пространно 

са определени границите между двете понятия, създаден е апарат за 

определяне на приликите и заблудите в работата с двете понятия, 

изведени са понятия като репутационен, фирмен, и др. видове имидж. 

Направен е исторически обзор на понятието.   

Последната част разглежда широк спектър от задачи и въпроси, 

свързани с понятието „лошо продаване на добра политика“, като 

авторът последователно изяснява важността на езика на тялото, 

речта, фазите на възприятие на посланието, структуриране на 

посланието, филтрите на възприятието, образуване а собствено 

мнение и пречупването му през инструментите на посланието в 
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медиите, опитът в публичното говорене и смущения/смутители в 

него. Особено място заема създаването на собствен дневен ред (how 

to run the agenda), създаването на правилен календар (timing), и 

завършва с залагане, развитие и провеждане на кампанията. 

2. Защо, къде и как в реалната политика? Двете страни на 

пиарската стратегия и тактика. Насоки за работата на 

партийни пиари и ресорни журналисти. Велико Търново, 

Фабер: 2018. 211 стр. ISBN: 978-619-00-0723 

Помагалото е предназначено за студенти от хуманитарни 

специалности, като съдържанието е структурирано както следва:  

Глава 1: Обзор на партията, партийността и отказа от партий 

ност; основни задачи на партията; партийни специфики в България; 

големи и малки партии; смисъл от малки партии; проблеми пред 

малките партиите; професионално политическо образование; 

политически династии или зетьо-шуро-баджанакизъм; 

професионални политици; политиката като пазарен продукт  

Глава 2: Структура на партийния апарат; партията като 

вертикална организация; органи на управление; борба между лидера 

и апарата; феноменът лидерска партия; ръководителят; работата 

с него; напускане на властта; какво да запомним  

Глава 3: Защо партиите пишат скучно? Партийни документи, 

програми и отразяването им в печата. Слово и реч. Политическото 

говорене като паралелен език. Избирателят като адресат. Четири 

схеми на успеха. Как да не развалим добрата политика с лош 

маркетинг 

Глава 4: Партия и медии. Пиар или пресаташе. „Куче и котка“ и 

„Нахранете журналистите“. Диалогът с ресорните журналисти – 

приятното взаимно недоверие. Кметовете Христов и Петров. Няма 
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харесване по принцип. Празници. Чествания. Поздравления. 

Паметници  

Глава 5: Интернет; профил Уикипедия; снимки; изказвания/ 

постинги; блог; фейсбук; интервюта, фотографии, публичен образ; 

как не се говори; политическата коректност 

Глава 6: Избори: подготовка; купуване; срокове; задължения на екипа; 

коалиции; листи и ресори; философия на коалицията; гаранции, 

„тайни“ документи и капани; коалиционна култура; кой от 

коалицията говори пред медии и как 

Глава 7: „Прости“ ли са политическите журналисти; какво очакват 

един от друг журналистите и партийците; евфемизмът като 

проклятие  

Глава 8: Партията на власт и в опозиция; животното „тегли-

бутай“ или Управляващата опозиция; патриотизмът: 

доколко и докъде? 

Глава 9: Международната легитимация на партията; да „прецакаш“ 

през чужбина; ляв, десен или центрист – медийното послание 

 


