
Протокол № 4 на заседание на Научния съвет 
на Института за исторически изследвания – БАН, 

проведено на 22.03.2022 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. 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 Бл. Нягулов, доц. д-р О. Тодоров , доц. д-р Н. Филипова, доц. д-р Р. Чукова, д-р К. 
Йонева. 
Отсъстват: проф. дин И. Тодев, доц. дин Т. Готовска-Хенце, доц. д-р Е. Костова и доц. 
д-р С. Първева. 
 
 
ДНЕВЕН РЕД: 
 
Т.1. Избор на заместник-директор и научен секретар на Института за исторически изс-
ледвания – БАН. 
 
T.2. Обсъждане и приемане допълнителното възнаграждение към основната заплата на 
учените от ИИстИ, придобили научна степен „доктор“ и „доктор на науките“. 
 
Т.3. Обсъждане и приемане на нов колективен проект на секция „Българите, Османската 
империя и Европа“ на тема „Войната и нейното ехо в живота на османската провинция 
(ХV – ХVІІІ в.)“ със срок на изпълнение от март 2022 до март 2025 г. 
 
T.4. Предложение за откриване на конкурс за заемане на академична длъжност „профе-
сор“ в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Ис-
тория на България“ (Аграрна икономика и общество през XVII – XVIII век) за нуждите 
на секция „Българите, Османската империя и Европа“. 
 
Т.5. Предложение за състав на научно жури във връзка с обявен конкурс за заемане на 
академичната длъжност „професор“ в професионално направление 2.2. История и архе-
ология, научна специалност „История на България“ (Монархическата институция и Тре-
тата българска държава), за нуждите на секция „Нова българска история“. 
 
Т.6. Предложение за състав на научно жури във връзка с обявен конкурс за заемане на 
академичната длъжност „професор“ в професионално направление 2.2. История и архе-
ология, научна специалност „Нова и най-нова обща история“ (История на славянските 
народи, 19-20 век), за нуждите на секция „История на света и международните отноше-
ния в ново и най-ново време“. 
 
Т.7. Предложение за откриване на процедура по защитата на дисертационния труд на 
Томаш Будай, докторант на свободна подготовка към секция „История на света и меж-
дународните отношения в ново и най-ново време“, на тема „Балканската политика на 
Австро-Унгария 1897 – 1906 г.“ и гласуване състава на предложеното от секцията научно 
жури. 
 
Т.8. Обсъждане на кандидатурата на Алека Стрезова за наградата „Питагор“. 
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Т.9. Промяна на темата на дисертационния труд на Християн Йотов - редовен докторант 
към секция „История на България след Втората световна война“. 
 
Т.10. Обсъждане и приемане на индивидуалния план за докторантурата на Анелия Кеса-
рева – докторант на редовно обучение към секция „ПИНИ“, на тема „Пенсионните доси-
ета като исторически извор на генеалогична информация за българските опълченци (по 
примера на Габровски регион)“. 
 
Т.11. Обсъждане и приемане на индивидуалния план за докторантурата на Живка Динева 
Иванова – докторант на редовно обучение към секция „Българите, Османската империя 
и Европа“, на тема „Дарителство и дарители през епохата на Българското възраждане“. 
 
Т.12. Предложение за състав на научно жури във връзка с обявен конкурс за заемане на 
академичната длъжност „асистент“ в професионално направление 2.2. История и архео-
логия, 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.13. РАЗНИ 
 
Дневният ред бе приет единодушно. 
 
РЕШЕНИЯ: 
 
По Т.1. НС избра за заместник-директор на Института за исторически изследвания – 
БАН доц. Б. Нягулов, а за научен секретар – доц. Н. Филипова. 
 
По T.2. НС прие с пълно единодушие предложението допълнителното възнаграждение 
към основната заплата на учените от ИИстИ да се запази на досегашните си нива: за 
учени придобили научна степен „доктор“ – 200 лв. и „доктор на науките“ – 300 лв. 
 
По Т.3. НС обсъди и прие новия колективен проект на секция „Българите, Османската 
империя и Европа“ на тема „Войната и нейното ехо в живота на османската провинция 
(ХV – ХVІІІ в.)“ със срок на изпълнение от март 2022 до март 2025 г.  
 
По Т.4. НС единодушно гласува „За“ предложението за откриване на конкурс за заемане 
на академична длъжност „професор“ в професионално направление 2.2. История и архе-
ология, научна специалност „История на България“ (Аграрна икономика и общество през 
XVII – XVIII век) за нуждите на секция „Българите, Османската империя и Европа“. 

 
По Т.5. НС с единодушие прие състава на предложеното Научното жури по обявен кон-
курс за заемане на академична длъжност „професор“ в професионално направление 2.2. 
История и археология, научна специалност „История на България“ (Монархическата ин-
ституция и Третата българска държава), за нуждите на секция „Нова българска история“ 
(ДВ, бр. 10, 4.02.2022 г.), както следва: 
 
Вътрешни членове: 
Проф. д-р Даниел Вачков 
Проф. д-р Росица Стоянова 
Проф. д-р Йорданка Гешева 
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Доц. д-р Владимир Златарски 
Резервен член: доц. д-р Ангел Джонев 
 
Външни членове: 
Проф. дин Милко Палангурски (ВТУ) 
Проф. д-р Веселин Янчев (СУ) 
Доц. д-р Стефан Минков (ШУ) 
Резервен член: проф. дин Пенчо Пенчев (УНСС) 
 
По Т.6. НС с единодушие прие състава на предложеното научното жури по обявен кон-
курс за заемане на академична длъжност „професор“ в професионално направление 2.2. 
История и археология, научна специалност „Нова и най-нова обща история“ (История на 
славянските народи, 19-20 век), за нуждите на секция „История на света и международ-
ните отношения в ново и най-ново време“, както следва: 
 
Вътрешни членове: 
Проф. д.и.н. Тамара Стоилова 
Проф. д.и.н. Пенка Пейковска 
Проф. д.и.н. Илия Тодев 
Резервен член: доц. д-р Пламен Божинов 
 
Външни членове: 
Проф. д-р Искра Баева 
Проф. д-р Владимир Пенчев (ИЕФЕМ) 
Проф. д.ф.н. Жоржета Чолакова (ПУ) 
Доц. д-р Марина Пиронкова (СУ) 
Резервен член: проф. Маргарита Младенова (СУ) 
 
По Т.7. НС с единодушие прие предложението за откриване на процедура по защитата 
на дисертационния труд на Томаш Будай, докторант на свободна подготовка към секция 
„История на света и международните отношения в ново и най-ново време“ и състава на 
предложеното от страна на секцията научно жури, както следва: 
 
Вътрешни членове: 
Проф. дин Пенка Пейковска 
Проф. д-р Йорданка Гешева 
Резервен член: доц. д-р Владимир Златарски 
 
Външни членове: 
Акад. Георги Марков 
Проф. дин Радослав Мишев (ВТУ) 
Проф. д-р Румяна Прешленова (ИБЦТ-БАН) 
Резервен член: проф. д-р Валентин Спиридонов (ВТУ)  

 
По Т.8. НС с единодушие подкрепи кандидатурата на Алека Стрезова за наградата 
„Питагор“. 
 
По Т.9. НС прие с единодушие променената темата на дисертационния труд на Християн 
Йотов – редовен докторант към секция „История на България след Втората световна 



4 

война“ както следва: „Отношенията между България към Организацията на Северноат-
лантическия договор (НАТО) 1990-1997 г.“ 
 
По Т.10. НС прие с единодушие индивидуалния план за докторантурата на Анелия Ке-
сарева – докторант на редовно обучение към секция „ПИНИ“, на тема „Пенсионните до-
сиета като извор на генеалогична информация за българските опълченци (по примера на 
Габровски регион)“. 
 
По Т.11. НС прие с единодушие индивидуалния план за докторантурата на Живка Ди-
нева Иванова – докторант на редовно обучение към секция „Българите, Османската им-
перия и Европа“, на тема „Дарителство и дарители през епохата на Българското възраж-
дане“. 
 
По Т.12. НС с единодушие прие състава на предложеното научното жури по обявен кон-
курс за заемане на академична длъжност „асистент“ в професионално направление 2.2. 
История и археология, научна специалност „Документалистика, архивистика, палеогра-
фия, включително историография и изворознание“ (Полски извори за българската исто-
рия през XVIII – XIX в.), за нуждите на секция „Помощни исторически науки и инфор-
матика“, както следва: 
 
Проф. д.ист.н. Манчо Веков 
Проф. д-р Йорданка Гешева 
Доц. д-р Антоанета Запрянова 
Резервен вътрешен член: проф. д.ист.н. Пенка Пейковска 
Резервен външен член: проф. д.ист.н. Трендафил Митев 
 
 
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 
 
 

 Водещ заседанието: проф. Ил. Илиев, 
     председател на НС на ИИстИ – БАН 

 


