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1) Данни за докторанта: 

Христо Нушев е докторант по професионално направление 2.2. 

„История и археология” в Исторически факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски”. Негов научен консултант е доц. д-р Тодор Попнеделев.  

В края на май 2016 г. той представя в катедрата дисертация на 

тема «Присъединяването на България към Европейския съюз, според 

документите от архива на Министерство на външните работи» за 

получаването на образователната и научна степен «Доктор» по научно 

направление 2.2. «История и архивистика».. Дисертацията е резултат от 

досегашната му житейска и професионална практика и от идеята да 

изследва сложният процес на присъединяването на България към 

Европейския съюз чрез архива на Министерството на външните работи. . 

 

                             2) Данни за докторантурата: 

Христо Нушев подготвя труд върху актуалните проблеми около 

перипетиите в края на XX и началото на XIX век за присъединяването на 



България към Европейския съюз, според документите от архива на 

Министерството на външните работи. Основната му постановка е 

подчинена на неговите оправдани усилия да се противостави чрез 

архивните документи на МВнР срещу ширещите се романтични 

представи на този процес от редица наши  обществоведи. Важно е да се 

проследи документално, твърди с основание Хр. Нушев, ходът на 

отношенията на България и Европейския съюз, като има предвид главно 

възможностите на архива на МВнР.  

Христо Нушев полага успешно докторантските минимуми, 

предвидени в учебната програма на Историческия факултет на СУ, и 

през есента на 2016 година представя за обсъждане в катедрата своята 

дисертация. Катедрата взема единодушно решение да я насочи към 

защита пред Научно жури в Историческия факултет на СУ.. 

 

          3) Данни за дисертацията и автореферата: 

Структурата на дисертационния труд е подходяща за подобен род 

изследвания - тя е в обем от 207 страници основен текст и Приложение 

от 160 стр. Текстът е разпределен в Увод, четири глави и Заключение. ..   

 Първо, със самия избор на своята тема Хр. Нушев си създава 

добри предпоставки за значими теоретични и праксеологични успехи. По 

този начин успява да реализира последователно две важни (основни) 

изследователски насоки и задачи – А) Да представи коректно основните 

външнополитически дейности и усилия на българските правителства в 

края на ХХ и началото на XIX век, свързани с присъединяването на 

България към Европейския съюз. Б) Да прецени, където и доколкото е 

възможно, успехите и евенуталните трудности, свързани с успешното 

реализиране на посочените цели на българските правителства.  

Второ, реализирането на подобна задача го «задължава» да 

посочи и анализира и редица конкретни прояви на съответните 

български правителства и държавни институции за успешното 

осъществяване на основната цел – присъединяването на България към 



Европейския съюз в началото на 2007 година. По този начин Хр. Нушев 

подкрепя категорично с допълнителни аргументи и документи своята 

начална идея да «реконструира чрез съответните архивни документи» 

този важен за съдбата на България процес.  

Трето, заслужава отбелязване и фактът, че докторантът използва 

извънредно богата архивно-документална база, което не ме учудва при 

неговото досегашно професионално развитие. Благодарение и на това, 

той успява да синтезира сполучливо документалният и хронологимчният 

подходи в съответните части на своята дисертация. И чрез широката си 

осведоменост Хр. Нушев съумява да намери своето достойно място във 

възможните интерпретации върху изследваните от него проблеми, да им 

предложи коректни решения с помощта на адекватни научни методи и 

разнообразни познавателни средства.  

Представеният от Хр. Нушев Автореферат е изготвен съобразно 

изикванията на ЗРАСРБ и Правилника на СУ за условията и реда за 

придобиване на научни степени и административни длъжности. Прави 

впечатление обаче, че липсва ясно очертана част, която да включва 

основните Приноси на докторанта в изследваната област.   

 

   4) Научни приноси: 

Първо, усилията на Хр. Нушев са научно оправдани най-вече 

поради необходимостта процесът на присъединяването на България към 

Ес да се представи и чрез архивите и документите на МВнР, доколкото 

това министерство е основният двигател на този процес. Поради това 

водещата ценност на неговото изследване е, че тази тема е поставена и 

се разглежда върху нова изследователска плоскост, тъй като е успешен 

опит да предостави и един институционен поглед върху различните 

етапи и проблеми на този процес чрез съответните документи. 

 Второ, оправдани са усилията на Хр. Нушев да сложи основната 

«поанта» на изследваната тема в тържественото присъединяване на 

България към ЕС на първи януари 2007 година. Защото, сочи с 



основание той, целият процес на присъединяването ни към ЕС е една от 

най-успешните политики в нашата история и е важен исторически 

момент, който отбелязва «завръщането на България в Европа» със 

съответните символични и материални предимства. 

  

5) Заключение:   

Като имам предвид, първо, че представеният от Христо Нушев  

дисертационен труд отговаря на изискванията за получаване на 

образователната и научна степен «Доктор».  

 Второ, че в него са поставени компетентно и се изследват сложни 

и актуални проблеми, които отговарят на изискванията за 

професионално направление 2.2 «История и археология»;  

 Трето, че той използва евристично своите знания и своят 

професионален и изследователски опит, благодарение на което 

реализира в дисертационното си изследване редица безспорни научни и 

научно-приложни приноси и сполуки,  

 приканвам членовете на Научното жури ДА ДАДАТ на Христо 

Цветолюбов Нушев, автор на дисертационния труд на тема 

«Присъединяването на България към Европейския съюз според 

документите от архива на Министерство на външните работи» 

образователната и научна степен “Доктор“ по професионално 

направление 2.2. «История и археология», научна специалност 

«Архивистика и документалистика». 
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