
Протокол № 9  на заседание на Научния съвет 
на Института за исторически изследвания - БАН, 

проведено на 12.07.2022 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 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. 
На заседанието бяха поканени и присъстваха: доц. Десислава Найденова (научен 
секретар на КМНЦ) – за т. 1, както и доц. дин Румен Караганев за т. 2 и 3.  
Отсъстват: проф.дин Ив. Билярски, доц.д-р В. Златарски. 

ДНЕВЕН РЕД: 

Т.1. Приемане на модела за разпределение на средствата по К2 за 2021 г. на Кирило-
Методиевския научен център на БАН. 

T.2. Тайно присъствено гласуване за заемане на академична длъжност „професор“ в 
професионално направление 2.2. История и археология, специалност „Нова и най-нова 
обща история“ (История на славянските народи, XIX – XX век), за нуждите на секция 
„История на света и международните отношения в ново и най-ново време“ по доклад на 
председателя на Научното жури, провело конкурса.

T.3. Тайно присъствено гласуване за заемане на академична длъжност „професор“ в 
професионално направление 2.2. История и археология, специалност „История на 
България“ (Монархическата институция и Третата българска държава), за нуждите на 
секция „Нова българска история“  по доклад на председателя на Научното жури, провело 
конкурса.

Т.4. Утвърждаване на нов ръководител на секция „Средновековна история“. 

Т.5. Утвърждаване на нов ръководител на секция „Българите, Османската империя и 
Европа“. 

Т.6. Приемане на принципите и графика за разпределение на средствата по К2 за 2021 г. 
на ИИстИ – БАН. 

Т.7. Обсъждане на промени в Правилника на ИИстИ за приложение на ЗРАСРБ. 



Т.8. Обсъждане на въпроса за английската версия на сайта на ИИстИ във връзка с 
докладна записка на проф. Ил. Марчева. 
 
Т.9. Предложение за корекция в правилника на ИИстИ за издателската дейност по 
докладна на проф. Д. Вачков. 
 
Т.10. Предложение за издаване на книгата на колегата Ваня Стоянова в Академично 
издателство „М. Дринов“. 
 
Т.11. Предложение за издаване на книгата на колегата Кръстьо Йорданов в Академично 
издателство „М. Дринов“. 
 
Т.12. Предложение за издаване на сборник с изследвания „ИЗУЧАВАНЕТО НА 
СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ И БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЧЕСКА НАУКА“ по проект на секция 
„История на света и международните отношения в ново и най-ново време“ и приемане 
на отчет за едноименния проект по случай 40-годишнината от основаването на секция. 
 
Т.13. РАЗНИ. 
 
Дневният ред бе приет единодушно. 
 
 
 
РЕШЕНИЯ: 
 
По Т.1. НС прие с пълно мнозинство предложения модел за разпределение на 
средствата по К2 за 2021 г. на Кирило-Методиевския научен център на БАН. 
 
По T.2. членовете на Съвета единодушно подкрепиха предложението на Научното жури 
по конкурса доц. дин Теодоричка Готовска-Хенце да заеме академичната длъжност 
„професор“ в секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново 
време“. 
 
По T.3. членовете на Съвета единодушно подкрепиха предложението на Научното жури 
по конкурса доц. дин Петър Стоянович да заеме академичната длъжност „професор“ в 
секция „Нова българска история“. 
 
По Т.4. членовете на Съвета единодушно подкрепиха предложението на секция 
„Средновековна история“ доц. д-р Елена Костова да бъде избрана за ръководител на 
секцията, считано от 1.08.2022 г. 
 



По Т.5. членовете на Съвета подкрепиха с 11 гласа предложението на секция „Българите, 
Османската империя и Европа“ доц. Пламен Божинов да бъде избран за ръководител на 
секцията, считано от 1.08.2022 г.  

 

По Т.6. НС с единодушие прие предложените принципите и графика за разпределение 
на средствата по К2 за 2021 г. на ИИстИ – БАН. 
 
По Т.7. НС с единодушие прие предложените промени и допълнения в Правилника на 
ИИстИ за приложение на ЗРАСРБ. 
 
По Т.8. стана ясно, че колегите вече са изяснили случая и работят по разрешаването на 
проблема в най-скоро време, така че не е необходимо решение и гласуване. 
 
По Т.9. НС с единодушие прие предложените корекции в правилника на ИИстИ за 
издателската дейност. 
 
По Т.10. НС с единодушие прие препоръката за издаване на труда на гл.ас. д-р Ваня 
Стоянова „Българите в Турция 1913-1945 г.“ в Академично издателство „Проф. Марин 
Дринов“. 
 
По Т.11. НС с единодушие прие предложението въпросът да бъде отложен до 
следващото заседание на Съвета, за да се изчака пристигането и на втората издателска 
рецензия. 
 
По Т. 12. НС с единодушие прие препоръката за издаването на сборник с изследвания 
„ИЗУЧАВАНЕТО НА СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ И БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЧЕСКА НАУКА“ като 
38 том на Известия на ИИстИ в Академично издателство „Проф. Марин Дринов“. НС с 
единодушие прие отчета по проект за научни изследвания на тема „ИЗУЧАВАНЕТО НА 
СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ И БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЧЕСКА НАУКА“, по случай 40-
годишнината от основаването на секция „История на света и международните 
отношения в ново и най-ново време“ към Института за исторически изследвания – БАН. 
 
 
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 
 
 
             

                  Водещ заседанието: проф. Ил. Илиев, 

 председател на НС на ИИстИ – БАН 

 
    Протоколирал: д-р Катина Йонева 

 


