
ПРОТОКОЛ № 3  от заседание на Научния съвет, проведено на 23.02.2022 г. 
 
Присъстват: проф. дин Ил. Илиев, проф. д-р Ил. Марчева, проф. д-р Д. Вачков, проф. 

дин Ив. Билярски, проф. дин М. Веков, проф. дин В. Стоянов, проф. дин И. Тодев, 

проф. д-р Й. Гешева, проф. д-р Р. Стоянова, 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: доц. дин Т. Готовска-Хенце и доц. д-р О. Тодорова. 
 
ДНЕВЕН РЕД: 
 
Т.1. Представяне на структурата и дейността на КМНЦ при БАН (презентация на доц. 
Десислава Найденова, научен секретар на Центъра). 
 
T.2. Обсъждане и приемане плана за изпълнение на Стратегията на Института за 
исторически изследвания – БАН през 2022 година, според стратегията 2019-2028 г. 
 
Т.3. Обсъждане и тайно гласуване по предложенията за членовете на редколегии и 
главните редактори на двете списания на ИИстИ – „Bulgarian Historical Review“ и 
„Исторически преглед“. 
 
Т.4. Тайно гласуване за избор на главен асистент по професионално направление 2.2. 
История и археология, научна специалност „Документалистика, архивистика, 
палеография, включително историография и изворознание“ (Асировавилонска 
историография и клинописно изворознание), за нуждите на секция „Помощни 
исторически науки и информатика“, обнародван в Държавен вестник бр. 101 от 3 
декември 2021 г., по доклад на председателя на Научното жури, провело конкурса. 
 
Т.5. Предложение за откриване на конкурс за асистент в професионално направление 
2.2. История и археология, научна специалност „Документалистика, архивистика, 
палеография, включително историография и изворознание“ (Полски извори за 
българската история през XVIII – XIX в.) за нуждите на секция „Помощни исторически 
науки и информатика“. 
 
Т.6. Избор на Научно жури във връзка с обявен конкурс за заемане на академична 
длъжност професор в професионално направление 2.2. История и археология, научна 
специалност „История на България“ (Социална история, XV – XVIII век) за нуждите на 
секция „Българите, Османската империя и Европа“, обнародван в Държавен вестник бр. 
111 от 31.12.2021 г. 
 
Т.7. Обсъждане на проект за научни изследвания по съвременна история на България – 
състояние и перспективи по случай 50 години секция „История на България след 
Втората световна война“ в ИИстИ – БАН. 
 
Т.8. Предложение от д-р Володя Милачков – заместник-директор на ИИстИ за 
създаването на Библиотечен съвет. 
 



Т.9. Обсъждане на възможността за субсидиране на „История, памет, промяна“ - 
Сборник в чест на професор Ангел Димитров и отпечатването му от Академично 
издателство „Проф. Марин Дринов“.  
 
Т.10. Обсъждане на предложение за отпечатването на сборника „Македония – минало и 
съвремие“ от Академично издателство „Проф. Марин Дринов“. 
 
Т.11. Обсъждане и приемане на индивидуалния план за докторантурата на Чая 
Константинова Колева – докторант на редовно обучение към секция „История на света 
и международните отношения в ново и най-ново време“ – на тема „Френският хоризонт 
към перестройката в Съветския съюз“. 
 
Т.12. Разни 
 
РЕШЕНИЯ: 
 
По Т.1. Доц. Десислава Найденова, научен секретар на КМНЦ при БАН, запозна НС 
със структурата и дейността на Центъра с оглед на очертаващото се сътрудничество на 
двете звена в научно-организационната сфера. 
 
По T.2. НС обсъди и прие плана за изпълнение на Стратегията на Института за 
исторически изследвания – БАН през 2022 година, според стратегията 2019-2028 г. 
 
По Т.3. НС обсъди и прие с тайно гласуване състава на редколегиите и главните 
редактори на двете списания на ИИстИ – „Bulgarian Historical Review“ и „Исторически 
преглед“, както следва:  
Списание „Исторически преглед“:  
Вътрешни членове: 
Ил. Марчева 
Ел. Костова 
Вл. Златарски 
Р. Чукова 
Г. Георгиев  
Външни членове: 
С. Иванова   
С. Евстатиев  
Списание "Bulgarian Historical Review":  
Вътрешни членове: 
Д. Вачков  
Ив. Билярски  
Пл. Божинов  
В. Стоянова  
П. Димитрова 
Външни членове: 
Й. Баев 
Ал. Рангелов. 
НС единодушно избра проф. Ил. Марчева за главен редактор на списание 
„Исторически преглед“ и проф. Д. Вачков за главен редактор на списание „Bulgarian 
Historical Review“. 



 
По Т.4. НС избра с тайно гласуване главен асистент по професионално направление 
2.2. История и археология, научна специалност „Документалистика, архивистика, 
палеография, включително историография и изворознание“ (Асировавилонска 
историография и клинописно изворознание), за нуждите на секция „Помощни 
исторически науки и информатика“ по конкурс, обнародван в Държавен вестник бр. 
101 от 3 декември 2021 г. (по доклад на председателя на Научното жури, провело 
конкурса). 
 
По Т.5. НС реши да се открие конкурс за асистент в професионално направление 2.2. 
История и археология, научна специалност „Документалистика, архивистика, 
палеография, включително историография и изворознание“ (Полски извори за 
българската история през XVIII – XIX в.) за нуждите на секция „Помощни исторически 
науки и информатика“. 
 
По Т.6. НС избра Научно жури във връзка с обявен конкурс за заемане на академична 
длъжност професор в професионално направление 2.2. История и археология, научна 
специалност „История на България“ (Социална история, XV – XVIII век) за нуждите на 
секция „Българите, Османската империя и Европа“, обнародван в Държавен вестник бр. 
111 от 31.12.2021 г. 
 
По Т.7. НС обсъди и прие проект за научни изследвания по съвременна история на 
България – състояние и перспективи, по случай 50 години секция „История на България 
след Втората световна война“ в ИИстИ – БАН. 
 
По Т.8. НС разгледа предложението на д-р Володя Милачков – заместник-директор на 
ИИстИ за създаването на Библиотечен съвет и реши проектът да бъде преработен и 
представен отново за обсъждане и гласуване на следващото заседание на НС, като 
името бъде променено на „Библиотечен и архивен съвет“, който да има състав от 5 
души. 
 
По Т.9. НС реши да бъде субсидиран Сборник в чест на професор Ангел Димитров със 
средствата, необходими за отпечатването му от Академично издателство „Проф. Марин 
Дринов“. 
 
По Т.10. НС обсъди и прие въз основа на представени рецензии предложение 
сборникът „Македония – минало и съвремие“ да бъде насочен за отпечатване от 
Академично издателство „Проф. Марин Дринов“. 
 
По Т.11. НС обсъди и прие индивидуалния план за докторантурата на Чая 
Константинова Колева – докторант на редовно обучение към секция „История на света 
и международните отношения в ново и най-ново време“ – на тема „Френският хоризонт 
към перестройката в Съветския съюз“. 
 
 
 

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


