
Протокол № 6  на заседание на Научния съвет 
на Института за исторически изследвания - БАН, 

проведено на 23.05.2022 г. 
 

Присъстват: проф. дин Ил. Илиев, проф. д-р Ил. Марчева, проф. д-р Д. Вачков, проф. 
дин В. Стоянов, проф. дин И. Тодев, проф. д-р Й. Гешева, проф. д-р Р. Стоянова, доц. 
дин Т. Готовска-Хенце, доц. д-р Пл. Божинов, доц. д-р Бл. Нягулов, доц. д-р С. Първева, 
доц. д-р Н. Филипова, д-р К. Йонева. 
Отсъстват: проф. дин Ив. Билярски, проф. дин М. Веков, доц. д-р П. Димитрова, доц. д-
р В. Златарски, доц. д-р Е. Костова, доц. д-р Р. Чукова. 
 
 
ДНЕВЕН РЕД: 
 
Т.1. Становище и предложения на Института за исторически изследвания при 
Българската академия на науките относно: Проект на Постановление на Министерския 
съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието 
на академичния състав в Република България и Правилника за наблюдение и оценка на 
научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните 
организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“. 
 
T.2. Обсъждане на предложение за промени в новия сайт на ИИстИ. 
 
Т.3. Предложение за състав на научно жури във връзка с обявен 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“. 
 
T.4. Предложение за проект за съвместни научни изследвания на тема „Нация, адаптация, 
интеграция. Избрани теми от социално-политическото развити и екологичното движение 
в България и Словакия (XX-XXI век)“. 
 
Т.5. РАЗНИ 
 
Дневният ред бе приет единодушно. 
 
 
РЕШЕНИЯ: 
 
По Т.1. НС с единодушие прие текста на документа - Становище и предложения на 
Института за исторически изследвания при Българската академия на науките относно: 1.
 Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 



Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република 
България; 2. Правилника за наблюдение и оценка на научноизследователската 
дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на 
дейността на Фонд „Научни изследвания“. 

 
 
По T.2. членовете на Съвета отхвърлиха с 6 гласа „Против“, 4 „За“ и 1 – „Въздържал се“ 
описаните в докладната на доц. Бл. Нягулов промени. НС прие с 6 гласа „За“, 4 „Против“ 
и 1 – „Въздържал се“ предложението за запазване цялостната информация в рубрика 
„Дейности – Семинар“ и рубрика „Дейности – Форуми“ и нейното допълване според 
информацията от раздел „Новини“. 
 
По Т.3. НС с единодушие прие състава на предложената Научна комисия по обявен 
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“, както следва: 
Проф. д-р Даниел Вачков, 
Проф. д-р Илияна Марчева, 
Доц. д-р Надя Филипова. 

 
 

По Т.4. НС единодушно гласува „За“ предложението за проект за съвместни научни 
изследвания на тема: „Нация, адаптация, интеграция. Социални, икономически и 
екологични проблеми на Словакия и България (XX-XXI век)“. 

 
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 
 
 

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

 
    Протоколирал: д-р Катина Йонева 
 


