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ДОЦ. Д-Р БОЙКО БЕЛЕГОВ НА 65 ГОДИНИ

Самуил Шивачев

„В историята, ние, научаваме все повече 
факти и все по-малко разбираме смисъла на яв-
ленията“, казва руският историк Василий Оси-
пович Ключевски. За изучаващите история от 
особена важност е техният преподавател да им 
обясни смисъла на тези явления. Доцент Бой-
ко Белегов е не само такъв преподавател, но и 
човек, който те учи, че науката е не само нат-
рупване на знания, но и умението да използ-
ваш тези знания правилно. Преподавател, кой-
то успява лесно и интригуващо да те преведе 
през дебрите на руската история, да обясни и 
осветли безпристрастно спорните моменти от 
съветския период.  Човек, който обича не само 
предмета си, но и студентите си. 

Доцент Б. Белегов е роден в Смолян. През 
1976 г. завършва специалност „История“ във 
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. От 1993 г. 
до 2004 г. периодично специализира в Руска-
та академия на науките в Москва. През 1996 
г. успешно защитава докторска степен с ди-
сертация на тема „Съветският експеримент 
за ускорена социалистическа индустриализа-
ция“, а през 2002 г. става доцент по Нова и 
най-нова обща история.  

От 2003 г. е част от преподавателския ко-
лектив на катедра „История и археология“ 
към Философско-историческия факултет на 
ПУ „Паисий Хилендарски“. През 2005 г. е из-
бран за ръководител на катедра „Стопански 
науки“ във Филиала на ПУ „Паисий Хилен-
дарски“ в град Смолян. Като част от колек-
тива на катедра „История и археология“ той 
успешно участва в реализирането на различ-
ни проекти. Доцент Б. Белегов е един от из-
тъкнатите членове на Факултетния съвет на 
ФИФ на ПУ. 

В своята научноизследователска дейност 
доцент Бойко Белегов  се отличава с много 
публикации по тематиката за руската исто-
рия, от които впечатление правят трите му 
монографии: „Модел и действителност на съ-
ветското икономическо развитие през 20-те и 
30-те години на XX век“, „Русия 1917-1939 г. 
(социално-икономически и политически ас-
пекти)“  и „Революции, превратности и пре-
ходни периоди в историята на руската държа-
ва (1901-1991 г.)“, както и студиите му „Мяс-
тото и ролята на Октомврийския преврат в 
развитието на руската революция от 1917 г.“ 

С проф. А. Андреев на лекции в гр. Уфа.
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и „Л.П. Берия – технократ и реформатор“. Той 
е един от първите историци в България, които 
правят опит за преоценка на събитията в Ру-
сия от октомври 1917 г., успешно влизайки в 
дискусията „преврат или революция“, както 
и за мястото и ролята на Лаврентий П. Берия 
в първите опити за реформи след смъртта на 
Сталин през 1953 г. С множеството си пуб-
ликации и участия на научни конференции в 

Русия и България доцент Б. Белегов е един от 
подбудителите за развитието на българската 
историческата русистика. 

Във връзка с 65-годишнината му негови-
те колеги от катедра „История и археология“, 
студенти и дипломанти му честитят хубавия 
празник и му пожелават дълъг живот, изпъл-
нен с много творчески успехи в дебрите на 
историческата наука.

С проф. Иван Стоянов и проф. Мил-
ко Палангурски в гр. Москва.

Лекция пред студенти – специалност „История“, в Башкирския държавен университет.

Международна научна конференция 
в гр. Уфа.


