
ПРОТОКОЛ № 1  от заседание на Научния съвет, проведено на 13.01.2022 г. 
Присъстват: проф. дин Ил. Илиев, проф. д-р Ил. Марчева, проф. д-р Д. Вачков, проф. 
дин Ив. Билярски, проф. дин В. Стоянов, проф. д-р Й. Гешева, проф. д-р Р. Стоянова,  
доц. О. Тодорова, доц. д-р Пл. Божинов, доц. д-р П. Димитрова, доц. д-р В. Златарски, 
доц. д-р Бл. Нягулов, доц. д-р С. Първева, доц. д-р Н. Филипова, доц. д-р Р. Чукова, д-р 
К. Йонева. 
Отсъстват: проф. дин М. Веков, доц. дин Т. Готовска-Хенце, доц. д-р Е. Костова, проф. 
И. Тодев 
 
 
 
ДНЕВЕН РЕД: 
 
Т.1. Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност професор за нуждите 
на секция „Нова българска история“ 
 
Т.2. Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност професор за нуждите 
на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“ 
 
Т.3. Приемане на отчет за работната 2021 година по проект на ЕБР за съвместни научни 
изследвания с Румъния, озаглавен „Добруджа като гранична област в късната Османска 
империя, България и Румъния: История и памет“ с ръководител доц. д-р Благовест 
Нягулов 
 
Т.4. Приемане на отчет за работната 2021 година по проект на ЕБР за съвместни научни 
изследвания със Словашката академия на науките, озаглавен „Срещи България – 
Словакия: социални, икономически и политически трансформации и интеграционни 
предизвикателства (ХІХ-ХХ век)“ с ръководител проф. Пенка Пейковска 
 
Т.5. Обсъждане и приемане на годишния отчет за втората година на редовен докторант 
Християн Йотов в секция „История на България след Втората световна война“ 
 
Т.6. Определяне на тема и избор на научен ръководител на Чая Колева, докторант 
редовно обучение към секция „История на света и международните отношения в ново и 
най-ново време“ 
 
Т.7. Предложение за зачисляване, определяне на тема и избор на научен ръководител на 
Живка Динева Иванова, докторант редовно обучение към секция „Българите, 
Османската империя и Европа“ 
 
Т.8. Предложение за зачисляване на Анелия Кесарева като редовен докторант към секция 
„ПИНИ“, определяне на тема на дисертацията и избор на научен ръководител 
 



Т.9. Предложение на комисията за допълнително материално стимулиране на 
докторантите на ИИстИ 
 
Т.10. Предложение от проф. Ил. Марчева за две докторантури по Основен конкурс 
2022/2023 г. за нуждите на секция „История на България след Втората световна война“ 
 
Т.11. Предложение от доц. Р. Чукова за докторантура по Основен конкурс 2022/2023 г. 
за нуждите на секция „Съвременна история и геополитика“ 
 
Т.12. Разни 
 
Т.13. Тайно присъствено гласуване за избор на доцент по професионално направление 
2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Българската 
екзархия в Османската империя в края на XIX и началото на ХХ в.), за нуждите на секция 
„Нова българска история“ по доклад на председателя на Научното жури, провело 
конкурса. 
 
 
РЕШЕНИЯ: 
 
По Т.1. НС прие предложението за откриване на конкурс за заемане на академичната 
длъжност професор за нуждите на секция „Нова българска история“. 

 
По Т.2. НС  прие предложението за откриване на конкурс за заемане на академичната 
длъжност професор за нуждите на секция „История на света и международните 
отношения в ново и най-ново време“. 
 
По Т.3. НС  прие отчета за работната 2021 година по проект на ЕБР за съвместни научни 
изследвания с Румъния, озаглавен „Добруджа като гранична област в късната Османска 
империя, България и Румъния: История и памет“ с ръководител доц. д-р Благовест 
Нягулов. 
 
По Т.4. НС  прие отчет за работната 2021 година по проект на ЕБР за съвместни научни 
изследвания със Словашката академия на науките, озаглавен „Срещи България – 
Словакия: социални, икономически и политически трансформации и интеграционни 
предизвикателства (ХІХ-ХХ век)“ с ръководител проф. Пенка Пейковска. 
 
По Т.5. НС  обсъди и прие годишния отчет за втората година на редовен докторант 
Християн Йотов в секция „История на България след Втората световна война“. 
 
По Т.6. НС определи тема на Чая Колева, докторант редовно обучение към секция 
„История на света: „Френският хоризонт към перестройката в Съветския съюз“; за 
научен ръководител избра доц. Петя Димитрова. 
 



По Т.7. НС  прие предложението за зачисляване на Живка Динева Иванова, докторант 
редовно обучение към секция „Българите, Османската империя и Европа“ и определи 
тема на дисертационния й труд: „Дарителството и дарителите през епохата на 
Българското възраждане“; за научен ръководител бе определена доц. д-р Антоанета 
Кирилова. 
 
По Т.8. НС  прие предложение за зачисляване на Анелия Кесарева за редовен докторант 
към секция „ПИНИ“ и определи за тема на дисертацията й: „Пенсионните досиета като 
исторически извор на генеалогична информация за българските опълченци (по примера 
на Габровски регион); за научен ръководител бе определена проф. Й. Гешева. 
 
По Т.9. НС рие предложение на комисията по чл.II.1. и чл. II.3.2. от Правилата за 
разпределяне на средствата за допълнителни стипендии на докторантите в редовна 
форма на обучение в ИИстИ при БАН полагащите се средства да бъдат изплатени на 
докторант Християн Йотов. 
 
По Т.10. НС  прие предложението от проф. Ил. Марчева да бъдат поискани две 
докторантури по Основен конкурс 2022/2023 г. докторантури (редова и задочна) по 
история на България след Втората световна война за Основен конкурс 2022-2023 г., с 
теми – „Възникване и развитие на партийно-политическата система на парламентарната 
демокрация по време на прехода през 90-те години на XX век“ – редовна форма и 
„Българската външна политика спрямо страните от Арабския полуостров след Втората 
световна война“ – задочна форма, за нуждите на секция „История на България след 
Втората световна война“. 
 
По Т.11. НС  прие предложението на доц. Р. Чукова за обявяване на докторантура – 
редовна форма на обучение, държавна поръчка за Основен конкурс 2022-2023 г. в Област 
2. Хуманитарни науки, 2. 2 История и археология, 05.03.04 Нова и най-нова обща 
история, с тема „Съвременни геополитически процеси в Черноморско-каспийския 
регион след края на Студената война“. 
 
 

Председател на НС на ИИстИ – БАН, проф. д.и.н. И. Илиев 


