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Протокол № 5  на заседание на Научния съвет 

на Института за исторически изследвания - БАН, 

проведено на 26.04.2022 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. дин Т. Готовска-Хенце, доц. д-р Пл. Божинов, доц. д-р П. 

Димитрова, доц. д-р Е. Костова, доц. д-р Бл. Нягулов, доц. д-р С. Първева, д-р К. Йонева. 

Отсъстват: проф. дин И. Тодев, доц. д-р О. Тодорова, доц. д-р В. Златарски, доц. д-р Н. 
Филипова, доц. д-р Р. Чукова. 
 
 
ДНЕВЕН РЕД: 
 
Т.1. Информация от Ивайло Начевски за английската версия на Институтския сайт и за 
някои неизпълнени ангажименти на сп. „Исторически преглед“ към CEOOL. 
 
T.2. Избор на „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 доклад на 
председателя на Научното жури, провело конкурса. 
 
Т.3. Обсъждане и приемане на Правилник на Библиотечно-архивния съвет на ИИстИ и 
избор на членове и председател на Съвета. 
 
Т.4. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност 
„асистент“ в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност 
„История на България след Втората световна война“ (Външната търговия на България по 
време на Студената война), за нуждите на секция „История на България след Втората 
световна война“. 
 
Т.5. Предложение за удължаване на трудовия договор на доц. Олга Тодорова с една 
година. 
 
Т.6. РАЗНИ 
 
Дневният ред бе приет единодушно. 
 
 
РЕШЕНИЯ: 
 
По Т.1. Се взе решение комисията в лицето на доц. Нягулов да подготви конкретни 
предложения по основните проблеми на обновения сайт, след което те да се обсъдят на 
следващо заседание на Съвета. Прие се предложението да се качат в CEOOL и по-старите 
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годишнини на „Исторически преглед“, като за целта се намерят желаещи колеги от 
Института, които да се нагърбят със задачата срещу съответното заплащане.  
 
 
По T.2. членовете на Съвета единодушно подкрепиха предложението на Научната 
комисия по съответния конкурс д-р Александър Златанов да заеме академичната 
длъжност „асистент“ в секция „Помощни исторически науки и информатика“. 
 
По Т.3. НС с единодушие прие Правилника на Библиотечно-архивния съвет във вида, 
внесен на заседанието на НС, и състава на самия Библиотечно-архивен съвет, както 
следва: 
Председател:  
Доц. Благовест Нягулов 
Членове: 
Доц. Елена Костова 
Д-р Мария Левкова-Мучинова 
Десислава Илиева, главен библиотекар 
Грета Димитрова, архивист 

 
По Т.4. НС единодушно гласува „За“ предложението за откриване на конкурс за заемане 
на академична длъжност „асистент“ в професионално направление 2.2. История и 
археология, научна специалност „История на България след Втората световна война“ 
(Външната търговия на България по време на Студената война), за нуждите на секция 
„История на България след Втората световна война“, считано от 3 май 2022 г. 
 
По Т.5.  НС с единодушие прие предложението за удължаване на трудовия договор на 
доц. Олга Тодорова с една година, считано от 01.05.2022 г. 
 
 
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 
 

            Водещ заседанието: проф. Ил. Илиев, 

     председател на НС на ИИстИ – БАН 

 

    Протоколирал: д-р Катина Йонева 

 


