
ИНФОПАКЕТ 

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ 

 История на България (Средновековна българска история) 

 История на България (История на българския народ ХV-ХІХ век) 

 История на България (Нова българска история) 

 История на България (Най-нова българска история) 

 
Докторска програма: История на България (Средновековна българска история) 

 
Професионално направление: 2.2. История и археология 

Научна специалност: История 

 
Факултет: Правно-исторически факултет 

 

Катедра: История 

 
Кратка анотация:  

Обучението на докторантите се осъществява на високо ниво, което отговаря на съвременните 

тенденции за нов прочит и тълкуване на изворите и за преоткриване на Средновековието.  Нови 
полета на изследване, все още недостатъчно проучени, са историята на икономическите връзки 

между италианските градове държави и Балканите, историята на културата, на градския живот и 

особено – на всекидневието в града и селото. Сложността на медиевистичните изследвания изисква 
специализирана подготовка на кандидатите за докторанти в областта на класическите и модерните 

езици, както и умения в областта на палеографията, дипломатиката и др. дисциплини.  

За професионалната подготовка на докторантите се предлагат подходящи форми като 

лекционни курсове, специализирани семинари, езикова подготовка, теренни експедиции (като се 
използват възможностите, предлагани в региона на Югозападна България) и индивидуални форми 

на работа, специфични за всеки докторант. 

Компетенции на завършилите програмата: 
Докторантите, завършили тази програма, ще могат да работят успешно с изворите и 

историографските постижения за историята на българския народ през Средновековието. Те ще 

изградят уменията да извършват научен анализ и синтез, свързани с изследването на проблеми от 
средновековната българска история. Ще бъдат подготвени да извършват актуализиран прочит и да 

дават нови виждания в науката. 

 

Учебен план  
А) ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ: 

1) Средновековна  българска история – І част 

- изпит 

- доц. д-р Снежанка Ракова 

 2) Средновековна  българска история – ІІ част 

- изпит 

- доц. д-р Снежанка Ракова 
3) Методика на подготовката и писане на дисертация в историческите науки.  

- изпит 

- доц. д-р Костадин Паев 
Б) ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ: 



Избираемите учебни дисциплини  се предлагат след формулиране на темата за научното 

изследване. Включват се в Индивидуалния учебен план и се утвърждават от научното звено. 
Докторантът избира 2 учебни дисциплини.  

- изпит 

B) ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ: 
Докторант по научната специалност История на България (Средновековна българска 

история) може да изучава факултативно всяка учебна дисциплина, включена в докторски 

програми на ЮЗУ "Неофит Рилски", другите университети в страната и БАН в рамките на не по-

малко от 30 учебни часа по учебен план.  
 

Дипломиране: 

- Полагане на изпити по Индивидуалния учебен план 
- Защита на докторска дисертация. 

 

 

Докторска програма: История на България (История на българския народ ХV-ХІХ век) 

 
Професионално направление: 2.2. История и археология 

Научна специалност: История 

 

Факултет: Правно-исторически факултет 
 

Катедра: История 

 
Кратка анотация:  

Историята на българския народ ХV-ХІХ век разглежда историческото развитие на 

българския народ по време на османското управление в българските земи през периода ХV-ХVІІ 
век и епохата на Българското възраждане. В съдържателен план обучението по тази докторантска 

програма се състои в усвояване и задълбочено интерпретиране на социално-икономическите, 

политическите, религиозните и културните аспекти в развитието на българското общество. 

Конкретиката на програмата обхваща различни тематични направления като: последиците от 
османското завоевание; характеристиката на османската управленческа система в българските 

земи през периода; аграрните характеристики и развитието на градското стопанство; религиозните 

промени и състоянието на православната църква; антиосманската съпротива  на българите; 
възрожденските стопански процеси в българското пространство; формирането на националната 

културна идентичност на българите; основните обществени движения и процеси през ХVІІІ – ХІХ 

век; политическото израстване на българската нация и освободителните движения през ХІХ в;  

Обучението на докторантите по тази специалност се провежда според съвременните 
изисквания, включващи постиженията на българската историография за историческото развитие на 

българския народ през този период. Това се осъществява чрез подходящи форми като лекционни 

курсове, специализирани семинари и форми на работа, специфични за темата на докторанта. 
 

Компетенции на завършилите програмата: 
Докторантите, завършили тази програма, ще могат да работят успешно с изворите и 

историографските постижения за историята на българския народ 15-19 в. Те ще изградят уменията 

да извършват научен анализ и синтез, свързани с изследването на проблеми от историята на 

българския народ през посочения период. Ще бъдат подготвени да извършват актуализиран прочит 

и да дават нови виждания в науката. 
 

Учебен план  



А) ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ: 

1) История на българския народ 15-17 в. 
- изпит 

- доц. д-р Валентин Китанов 

 2) История на Българското възраждане 
- изпит 

- доц. д-р Валентин Китанов 

3) Методика на подготовката и писане на дисертация в историческите науки.  

- изпит 

- доц. д-р Костадин Паев 

Б) ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ: 

Избираемите учебни дисциплини  се предлагат след формулиране на темата за научното 
изследване. Включват се в Индивидуалния учебен план и се утвърждават от научното звено. 

Докторантът избира 2 учебни дисциплини.  

- изпит 

B) ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ: 

Докторант по научната специалност История на България (История на българския народ 

ХV-ХІХ век) може да изучава факултативно всяка учебна дисциплина, включена в докторски 

програми на ЮЗУ "Неофит Рилски", другите университети в страната и БАН в рамките на не по-
малко от 30 учебни часа по учебен план.  

 

Дипломиране: 
- Полагане на изпити по Индивидуалния учебен план 

- Защита на докторска дисертация. 

 

 

Докторска програма: История на България (Нова българска история) 

 
Професионално направление: 2.2. История и археология 

 

Научна специалност: История 
 

Факултет: Правно-исторически факултет 

 
Катедра: История 

 

Кратка анотация:  

Докторантската програма по История на България (Нова българска история) си 

поставя за цел да въведе докторантите в една социално и културно ориентирана 

политическа история на България, както и в една социална и културна история на 

България, в която не се изпуска от изследователското внимание политическата рамка на 

държавата. През последното десетилетие посоченият период беше добре проучен в 

различни негови аспекти и целта е тези изследвания да достигнат до докторантите като те 

се подготвят да изследват бъдещата си тема, информирани за най-новите развития в 

полето на новата история на България, както и на най-новите подходи. Стремежът ще бъде 

докторантите да се ориентират към недостатъчно проучвани и предизвикателни научни 

полета като нация и национална идентичност; национална идеология; история на 

политическата култура, политическата мисъл и социалните движения; история на 

всекидневието; „производство” на пространството; история на пола и сексуалността и т.н.    
 



Компетенции на завършилите програмата: 
Завършилите програмата ще бъдат компетентни да анализират различни видове извори от 

новата история на България в техния културно-исторически контекст. Те ще са способни да 

работят с българската и чуждестранна историография за този период, както и да изучават и 

анализират процесите на съвременната история на базата на познаване на методите на 
историческото изследване.  

 

Учебен план  
А) ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ: 

1) Нова българска история  

- текуща оценка и изпит 

- доц. д-р Стефан Дечев 
2) Методика на подготовката и писане на дисертация в историческите науки.  

- изпит 

- доц. д-р Костадин Паев 
Б) ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ: 

Избираемите учебни дисциплини  се предлагат след формулиране на темата за научното 

изследване. Включват се в Индивидуалния учебен план и се утвърждават от научното звено. 

Докторантът избира 2 учебни дисциплини.  
-изпит 

B) ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ: 

Докторант по научната специалност История на България (Нова история на България) 

може да изучава факултативно всяка учебна дисциплина, включена в докторски програми на ЮЗУ 

"Неофит Рилски", другите университети в страната и БАН в рамките на не по-малко от 30 учебни 

часа по учебен план. 

 

Дипломиране: 

- Полагане на изпити 

- Защита на докторска дисертация 
 

 

Докторска програма: История на България (Най-нова българска история)  

 
Професионално направление: 2.2. История и археология 

Научна специалност: История 

 

Факултет: Правно-исторически факултет 

 
Катедра: История 

 

Кратка анотация:  
 

Програмата има за цел да задълбочи познанията за историята на България във времето след 

1944 г. до периода на демократичния преход след 1989 г. и процесите на евроинтеграция в 
началото на 21 век. Тя обхваща политически, социални и културни въпроси на историческото 

развитие по време на комунистическия режим 1944 – 1989 и по време на прехода. 

 

Компетенции на завършилите програмата: 
Завършилите програмата ще бъдат компетентни да анализират различни видове извори от 

периода на комунистическия режим в България в техния културно-исторически контекст. Те ще са 



способни да работят с българската и чуждестранна историография за този период, както и да 

изучават и анализират процесите на съвременната история на базата на познаване на методите на 
историческото изследване.  

 

Учебен план  
 А) ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ: 

1) Най - нова история на България  1 и 2 част 

- текуща оценка и изпит 

- доц. д-р Кристина Попова 
2) Методика на подготовката и писане на дисертация в историческите науки.  

- изпит 

- доц. д-р Костадин Паев 
Б) ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ: 

Избираемите учебни дисциплини  се предлагат след формулиране на темата за научното 

изследване. Включват се в Индивидуалния учебен план и се утвърждават от научното звено. 
Докторантът избира 2 учебни дисциплини.  

-изпит 

 B) ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ: 

Докторант по научната специалност История на България (Най-нова българска история) 

може да изучава факултативно всяка учебна дисциплина, включена в докторски програми на ЮЗУ 

"Неофит Рилски", другите университети в страната и БАН в рамките на не по-малко от 30 учебни 

часа по учебен план. 
 

Дипломиране: 

- Полагане на изпити 

Защита на докторска дисертация 
 

 
 

 


