
Справка за оригинални научни приноси  

 

1. Оценка и моделиране поведението на балканските политически и икономически 

елити в ситуация на глобална икономическа криза на база емпиричен материал; 

(Приложение 2. Когато гръм удари… (Балкански политики за възстановяване в 

ситуация на глобална икономическа криза, средата на XIX в. – средата на XX в.), 

София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019)  

2. Сравнителен анализ на промените в макроикономическите показатели на 

балканските държави от средата на  XIX  до средата на XX век въз основа на 

статистическа информация; (Приложение 2. Когато гръм удари… (Балкански 

политики за възстановяване в ситуация на глобална икономическа криза, средата на 

XIX в. – средата на XX в.), София, Университетско издателство "Св. Климент 

Охридски", 2019)  

3. Оценка на мястото, ролята и значението на ролята на индустриалеца-предприемач за 

модернизацията обществото и развитието на индустрията в балкански контекст по 

примера на сръбското и българското общества и държави в края на XIX-началото на 

XX век;(Приложение 12. Христо Беров, Иван Калпазанов – „модерният“ 

предприемач на Габрово, Минало, брой:1, 2006, с. 61-72; Приложение 14. Христо 

Беров, Балканска индустријализација балканских „Манчестера“: Лесковац и Габрово 

(1878–1912), Годишњак за друштвену историју, брой:3, 2012, с. 7-41) 

4. Социален профил на прослойката на индустриалците-предприемачи в Сърбия в края 

на XIX-началото на XX век; (Приложение 13. Hristo Berov, Social profiles of 

industrialists and entrepreneurs in Serbia in the late XIX and early XX century, Godišnjak 

za društvenu istoriju, брой:1, 2016, с. 7-35) 

5. Социален профил на прослойката на индустриалците-предприемачи в България в 

края на XIX-началото на XX век; (Приложение 15. Христо Беров, Социални профили 

на индустриалци-предприемачи в България в края на XIX и началото на XX век, 

Българите в Османската империя, XIX в.: понятия, структури, личности, 

редактор:Ваня Рачева, 2017, с. 407-440) 



6. Оценка на ефектите от протекционистичните политики в България и Сърбия върху 

индустриалното развитие на двете страни в края на XIX-началото на XX век. 

(Приложение 16. Христо Беров, ПРОТЕКЦИОНИЗМЪТ НА БАЛКАНИТЕ – 

ПОЛИТИКИ И РЕЗУЛТАТИ: СЛУЧАИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ (КР. НА XIX 

– НАЧ. НА XX В.), Електронно историческо списание Анамнезис, брой:2, 2016, с. 1-

40) 

 


