
Протокол № 7  на заседание на Научния съвет 
на Института за исторически изследвания - БАН, 

проведено на 14.06.2022 г. 
 

Присъстват: проф. дин Ил. Илиев, проф. д-р Ил. Марчева, проф. д-р Д. Вачков, 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 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, проф. д-р Веселка Желязкова, д-р К. Йонева. 
Гости: проф. д-р Веселка Желязкова, гл. ас. д-р Алека Стрезова, Ивайло Начевски. 
Отсъстват: проф. дин Ив. Билярски 
 
 
ДНЕВЕН РЕД: 
 
Т.1. Утвърждаване предложените тема и научен ръководител на Марта Рипаранте, 
докторант редовно обучение към КМНЦ-БАН. 
. 
 
T.2. Обсъждане предложението на Кирило-Методиевския научен център на БАН за 
удължаване срока на трудовия договор на проф. д-р Славия Бърлиева 
 
Т.3. Обсъждане на предложението на доц. Бл. Нягулов за създаване на Комисия за 
публична комуникация на ИИстИ. 
 
T.4. Обсъждане и утвърждаване състава 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“ (Аграрна икономика и 
общество през XVII – XVIII век.) ДВ, бр. 30 от 15.04.2022 г., за нуждите на секция 
„Българите, Османската империя и Европа“. 
 
Т.5. Обсъждане на предложението на секция „Българите, Османската империя и Европа“ 
за създаване на процедура за удостояване със звание „Почетен професор в ИИстИ“, по 
която Олга Тодорова да бъде първият удостоен с него колега. 
 
Т.6. Обсъждане предложението на секция „Нова българска история” за удължаване срока 
на трудовия договор на доц. д-р Благовест Нягулов, считано от 04.08.2022 г. с една 
година. 
 
Т.7 Заявление на проф. Илия Тодев за оттегляне от Научния съвет на Института. 
 
 



Т.8. Утвърждаване на решението на Комисията, събеседвала с кандидата за заемане на 
асистентско място в секция  „История на България след Втората световна война“. 
 
Т.9. РАЗНИ. 
 
Дневният ред бе приет единодушно. 
РЕШЕНИЯ: 
 
По Т.1. НС прие с пълно мнозинство предложените от Кирило-Методиевския научен 
център на БАН  тема на дисертационния труд на Марта Рипаранте, докторант редовно 
обучение към КМНЦ – „Скриптории, кописти и ръкописи по времето на цар Иван 
Александър“ и научи ръководители - доц. д-р Марко Скарпа и проф. д-р Веселка 
Желязкова. 
 
По T.2. НС прие с пълно мнозинство предложението на Кирило-Методиевския научен 
център на БАН за удължаване срока на трудовия договор на проф.д-р Славия Бърлиева с 
една година, считано от 04.08.2022 г. 
 
По Т.3. НС с единодушие прие предложението за създаване на Комисия за публична 
комуникация на ИИстИ и единодушно подкрепи кандидатурите на доц. Росица 
Лельова, д-р Алека Стрезова, д-р Александър Златанов за членове на Съвета за 
електронни медии на ИИстИ. НС с единодушие прие предложените от гл. ас. д-р Алека 
Стрезова промени по структурата на сайта на ИИстИ, според които информацията в 
раздели „Дейности – Семинар“ и „Дейности - Форуми“ ще бъде разделена на 
„Общоинститутски семинар“ и „150 години БАН“, като останалите семинари (на които 
ИИстИ не организатор или съорганизатор) ще бъдат прехвърлени към личните страници 
на учените от ИИстИ, а в раздел „Дейности – Проекти“ информацията ще бъде 
категоризирана по години, докато личните проекти или т.нар. „планови задачи“ ще бъдат 
пренасочени към личните страници на работещите в звеното. НС прие с 15 гласа „За“ и 
един „Против“ предложението за нов домейн на ИИстИ „historicalstudies.bg“. 
 
По Т.4. От гласувалите 15 души – 15 гласуваха „за“ състава на предложеното Научно 
жури по обявен конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ в 
професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История 
на България“ (Аграрна икономика и общество през XVII – XVIII век.) ДВ, бр. 30 от 
15.04.2022 г., за нуждите на секция „Българите, Османската империя и Европа“, както 
следва: 
Вътрешни членове: 
проф. д.и.н. Илия Илиев, 
проф. д.и.н. Тамара Стоилова, 
проф. д-р Йорданка Гешева, 
доц. д-р Пенка Данова. 
Външни членове: 
проф. д-р Стоянка Кендерова – Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, 



проф. д-р Надя Манолова-Николова – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 
доц. д-р Гергана Георгиева – Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. 
Резервни членове: 
проф. д.и.н. Валери Стоянов (вътрешен), 
проф. д.и.н. Рая Заимова (външен) - ИБЦТ 

 
По Т.5. НС с единодушие прие предложеното за удостояване на доц. д-р Олга Тодорова 
със звание „Почетен професор в ИИстИ“. 
 
По Т.6. От гласувалите 15 членове на НС – 15 гласуваха „за“ предложението за 
удължаване срока на трудовия договор на доц. д-р Благовест Нягулов с една година, 
считано от 04.08.2022 г. 
 
По т.7. НС прие за сведение дадената оставка на проф. дин Илия Тодев като член на 
НС. 
 
По Т.8. НС прие с пълно мнозинство решението на Научната комисия, д-р Мирена 
Паулинова Митова да заеме 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“ за срок от две 
години. 
 
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 
 
 

            Водещ заседанието: проф. Ил. Марчева, 
   заместник-председател на НС на ИИстИ – БАН 

 
    Протоколирал: д-р Катина Йонева 
 


