
ПРОТОКОЛ № 2  от заседание на Научния съвет, проведено на 25.01.2022 г. 
 
Присъстват: проф. дин Ил. Илиев, проф. д-р Д. Вачков, проф. дин Ив. Билярски, проф. 
дин М. Веков, проф. дин В. Стоянов, проф. д-р Й. Гешева, проф. д-р Р. Стоянова,  проф. И. 
Тодев, доц. О. Тодорова, доц. д-р Пл. Божинов, доц. д-р П. Димитрова, доц. д-р В. 
Златарски, доц. д-р Е. Костова, 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. д-р Ил. Марчева, доц. дин Т. Готовска-Хенце. 
 
 
ДНЕВЕН РЕД: 
 
Т.1. Приемане на отчета за работата на ИИстИ през 2021 г. 
Т. 1.1. Обсъждане на избраните от Общото събрание на ИИстИ научно и научно-
приложно постижение и монографии с национално значение за 2021 г.  
 
Т.2. Приемане на отчета за работната на КМНЦ през 2021 г. 
Т. 2.1. Обсъждане на заглавията, предложени от КМНЦ за категорията „монографии с 
национално значение.“ 
 
Т.3. Гласуване на Научно жури за конкурс за заемане на академична длъжност главен 
асистент за нуждите на секция „ПИНИ“. 
 
Т.4. Обсъждане и приемане на годишния отчет за календарната 2021 г. и индивидуален 
план за календарната 2022 г. на Борис Бориславов Станимиров, докторант на 
самостоятелна подготовка към секция „ПИНИ“. 
 
Т.5. Откриване на процедура за защита на дисертация за присъждане на образователна 
и научна степен „доктор“ на Мирена Митова – докторант в секция "История на България 
след Втората световна война" и гласуване на Научно жури по предложение на секцията. 
 
Т.6. Обсъждане и приемане на годишния отчет за календарната 2021 г. на Николай Илчев 
Вълчев, докторант в задочна форма на обучение към секция „История на света и 
международните отношения в ново и най-ново време“. 
 
Т.7. Предложение от проф. Р. Стоянова за заявка за докторантура по Основен конкурс 
2022/2023 г. за нуждите на секция „Нова българска история“. 
 
Т.8. Предложение от доц. д-р Олга Тодорова за заявка за докторантура по Основен 
конкурс 2022/2023 г. за нуждите на секция "Българите, Османската империя и Европа". 
 



Т. 9. Обсъждане на възможност за субсидиране на Юбилеен сборник за колегата Ангел 
Димитров. 
 
Т.10. Разни 
 
РЕШЕНИЯ: 
 
По Т.1. НС прие отчета за работата на ИИстиИ през 2021 г. 
 
По Т. 1.1. НС обсъди и прие избраните от Общото събрание на ИИстИ научни и научно-
приложни постижения и монографии с национално значение за 2021 г., както следва: 
Най-значимо научно-приложно постижение на ИИстИ-БАН за 2021 г.: Албум. 150 
години Българска Екзархия. Съст. В. Стоянова, Б. Бужашка, Ал. Гребенаров. Изд. 
Институт за исторически изследвания – БАН. С., 2021, 162 с. ISBN: 978-954-2903-43-7 
Две монографии с национално значение на ИИстИ-БАН за 2021 г.: 
1) Тодорова, О. Домашното робство и робовладение в османска Румелия. Научни 
рецензенти: доц. д-р Св. Иванова, доц. д-р Ст. Първева. София: ИК „Гутенберг“,, 2021, 
ISBN:978-619-176-195-1, 444 с. 
2) Лельова, Р. На духовния фронт от Илинден до Балканската война. Българската 
екзархия и екзархийските институции в Македония (1903-1912). С., 2021. Издателство 
на БАН „Проф. Марин Дринов”, ISBN 978-619-245-107-3, 286 с. 
 
По Т.2. НС прие отчета за работната 2021 г. на КМНЦ. 
 
По Т. 2.1. НС обсъди заглавията, предложени от КМНЦ за „научни постижения на 
Центъра за 2021 г. с национално значение“: два тома от поредицата „Кирило-
Методиевски студии“, том 30 и том 31 –  „Религиозен разцвет на България XIII – XV в.  
включващ студии и статии по темата за книжовността по време на Второто българско 
царство, а вторият  сборник – „Славянски текстове и традиции“ с текстове на колеги от 
Центъра и на учени от 9 европейски държави и от САЩ , на различни езици, предимно 
статии по проблемите на славянския псалтир. 
 
По Т.3. НС гласува Научно жури за конкурс за заемане на академична длъжност главен 
асистент за нуждите на секция „ПИНИ“. 
 
По Т.4. НС обсъди и прие годишния отчет за календарната 2021 г. и индивидуален план 
за календарната 2022 г. на Борис Бориславов Станимиров, докторант на самостоятелна 
подготовка към секция „ПИНИ“. 
 
По Т.5. НС откри процедура за защита на дисертация за присъждане на образователна и 
научна степен „доктор“ на Мирена Митова – докторант в секция "История на България 
след Втората световна война" и гласува Научното жури, предложено от секцията. 



 
По Т.6. НС обсъди и прие годишния отчет за календарната 2021 г. на Николай Илчев 
Вълчев, докторант в задочна форма на обучение към секция „История на света и 
международните отношения в ново и най-ново време“. 
 
По Т.7. НС прие заявката на проф. Р. Стоянова за докторантура по Основен конкурс 
2022/2023 г. за нуждите на секция „Нова българска история“. 
 
По Т.8. НС прие заявката на доц. д-р Олга Тодорова за докторантура по Основен 
конкурс 2022/2023 г. за нуждите на секция "Българите, Османската империя и Европа". 
 
По Т.9. НС обсъди възможността за субсидиране на Юбилеен сборник за колегата Ангел 
Димитров, който трябва да мине през процедура на рецензиране от специалисти и 
тогава да бъде внесен на заседание на НС. 
 
 

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


