
Протокол № 11  на заседание на Научния съвет 

на Института за исторически изследвания - БАН, 

проведено на 04.10.2022 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, 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, д-р К. Йонева. 

Отсъстват: проф.дин Ив. Билярски, проф.д-р Р. Стоянова, проф.дин Т. Готовска-Хенце. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

Т.1. Тайно присъствено гласуване за избор на професор по професионално 

направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ 

(Аграрна икономика и общество през ХVІІ – ХVІІІ век), ДВ, бр. 30 от 15.04.2022 г., за 

нуждите на секция „Българите, Османската империя и Европа“ по доклад на 

председателя на Научното жури, провело конкурса. 

 

Т.2. Одобрение на окончателното разпределение на средствата по К2 за 2021 г., с 

приложена таблица с резултатите. 

 

T.3. Одобрение на комисия за преглеждане на документите на кандидатите за 

програмата „Млади учени и постдокторанти-2“ и на предложения за оценители.  

 

Т.4. Обсъждане на рецензии с препоръка за издаване на монография на доц. Виолина 

Атанасова от издателството на Института. 

 

Т.5. Одобрение на конспект за провеждане на изпит по специалността в секция 

„История на света и международните отношения в ново и най-ново време“. 

 

Т.6. Обсъждане на предложение относно конспект за кандидат-докторантски изпит по 

Нова българска история. 

 

Т.7. Обсъждане и утвърждаване състава на Научно жури във връзка с обявен конкурс за 

заемане на академична длъжност „главен асистент“ в професионално направление 2.2. 

История и археология, научна специалност „История на България“ (Българо-югославски 

социално-икономически паралели до средата на XX век) ДВ, бр. 63 от 06.08.2022 г., за 

нуждите на секция „История на българския национален въпрос“. 

 



Т.8. Обсъждане на искане за оттегляне на доц. д.н. Румен Караганев от длъжността 
ръководител на секция „История на българския национален въпрос“ и избиране на нов 
секционен ръководител. 
Т.9. Обсъждане и приемане годишен отчет на Николета Войнова, докторант към секция 
„История на българския национален въпрос“. 
 
Т.10. Обсъждане и утвърждаване състава на Научно жури във връзка с обявен конкурс 

за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в професионално направление 

2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (България, 

Латинската империя и Папството) ДВ, бр. 63 от 06.08.2022 г., за нуждите на секция 

„Средновековна история“. 

 
Т.11. Обсъждане и приемане на конспект за кандидат-докторантски изпит по 
Съвременна история на България. 
 
Т.12. Обсъждане на предложение за назначаване на временен трудов договор в 
състава на секция „Българите, Османската империя и Европа“ доц.д-р Атанас Шопов. 
 
Т.13. Обсъждане на предложение за финансиране и издаване от Академично изд. 
„Професор Марин Дринов“ на монографията на гл.ас.д-р Кръстьо Йорданов „Войнуците 
от имперските конюшни в централния и източния дял на османска провинция  Румелия 
(XV-XVII в.)“. 
 
Т.14. Обсъждане на предложение за откриване на конкурс за заемане на академична 
длъжност „главен асистент“ в професионално направление 2.2. История и археология, с 
тема „Социални движения, бунтове, въстания и имперска политика в Румелия XVI-XVIII 
век“, за нуждите на секция „Българите, Османската империя и Европа“. 
 
Т.15. Обсъждане на предложение за конспект за кандидат-докторантски изпит по 
история на Българското възраждане. 
 
Т.16. Обсъждане и утвърждаване състава на Научно жури във връзка с обявен конкурс 
за заемане на академична длъжност „доцент“ в професионално направление 2.2. 
История и археология, научна специалност „История на България“ (Българската 
дипломация (1879-1944)), за нуждите на секция „Нова българска история“. 
 
Т.17. Обсъждане и приемане отчет и индивидуален план на Атанас Димитров, 
докторант на самостоятелна подготовка към секция „Нова българска история“. 

 
Т.18. Обсъждане на предложение относно конспект за кандидат-докторантски изпит по 
„Нова и най-нова обща история (Геополитика)“. 
 
Т.19. Предложение за публикуване на библиографски указател „Харковската школа по 
историческа българистика (към 175-годишнината на една научна традиция)”, подготвен 
съвместно от БАН и Харковския национален університет “В. Н. Каразин“. 
 
Т.20. РАЗНИ 



А. Предложения за номинация за наградата „Кацаров“. 
Б. Други 
 
 
Дневният ред бе приет единодушно. 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

По Т.1. членовете на Съвета единодушно подкрепиха предложението на Научното 

жури по конкурса доц. Стефка Първева да заеме академичната длъжност „професор“ в 

секция „Българите, Османската империя и Европа“. 

 

По Т.2. НС прие с пълно мнозинство приложената таблица с резултатите за 

окончателното разпределение на средствата по К2 за 2021 г. 

 

По T.3. НС прие с пълно мнозинство състава на комисията за преглеждане на 

документите на кандидатите в Национална програма „Млади учени и постдокторанти-

2“ – БАН, етап I, 2022 г. – 2023 г. в състав: проф. Ил. Марчева, доц. Н. Филипова и 

завеждащия „Човешки ресурси“ Аделина Константинова, както и списъка с 

предложените оценители. 

 

По Т.4. НС прие с пълно мнозинство предложението трудът на доц. д-р Виолина 

Атанасова – „Индия във външната културна политика на България през 70-те и 80-те 

години на XX век – очаквания и реализация“ да бъде издаден от името на ИИстИ (с ISВN 

на Института), без право на финансиране. 

 

По Т.5. НС прие с пълно мнозинство предложеният конспект за провеждане на изпит по 

специалността в секция „История на света и международните отношения в ново и най-

ново време“. 

 
По Т.6. НС прие с пълно мнозинство предложеният конспект за провеждане на 

кандидат-докторантски изпит по Нова българска история. 

 
По Т.7. НС прие с пълно мнозинство състава на предложеното Научно жури по обявен 

конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в професионално 

направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ 

(Българо-югославски социално-икономически паралели до средата на XX век) ДВ, бр. 

63 от 06.08.2022 г., за нуждите на секция „История на българския национален въпрос“, 

както следва: 

Вътрешни членове: 

доц.д.н. Румен Караганев, 



доц.д-р Георги Н. Георгиев, 

доц.д-р Ангел Джонев. 

Външни членове: 

проф.д-р Евгения Калинова – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 

доц.д-р Живко Лефтеров – Нов български университет 

 
По Т.8. НС прие с пълно мнозинство предложението длъжността ръководител на 
секция „История на българския национален въпрос“ да бъде заета от доц. Георги 
Георгиев. 
 
По Т.9. НС прие с пълно мнозинство годишния отчет на Николета Войнова, докторант 
към секция „История на българския национален въпрос“. 

 

По Т.10. НС прие с пълно мнозинство състава на предложеното Научно жури по обявен 

конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в професионално 

направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ 

(България, Латинската империя и Папството) ДВ, бр. 63 от 06.08.2022 г., за нуждите на 

секция „Средновековна история“, както следва: 

Вътрешни членове: 

проф.д.ист.н. Илия Илиев, 

проф.д.ист.н. Иван Билярски, 

доц.д-р Елена Костова, 

доц.д-р Сашка Георгиева - резерва 

Външни членове: 

проф. Александър Николов, 

проф. Ани Данчева-Василева 

доц.д-р Бистра Николова - резерва 

 
По Т.11. НС прие с пълно мнозинство предложеният конспект за провеждане на 
кандидат-докторантски изпит по Съвременна история на България. 
 
По Т.12. НС прие с пълно мнозинство предложението за назначаване на временен 
трудов договор в състава на секция „Българите, Османската империя и Европа“ доц.д-р 
Атанас Шопов, считано от 1.11.2022 г. 
 
По Т.13. НС прие с пълно мнозинство предложението монографията на гл.ас.д-р 
Кръстьо Йорданов „Войнуците от имперските конюшни в централния и източния дял на 
османска провинция  Румелия (XV-XVII в.)“ да бъде препоръчана  на Съвета по 
издателска дейност към БАН за издаване от Академично изд. „Професор Марин 
Дринов“.  
 
По Т.14. НС прие с пълно мнозинство предложението за откриване на конкурс за 
заемане на академична длъжност „главен асистент“ в професионално направление 2.2. 
История и археология, с тема „Социални движения, бунтове, въстания и имперска 



политика в Румелия XVI-XVIII век“, за нуждите на секция „Българите, Османската 
империя и Европа“. 
 
По Т.15. НС прие с пълно мнозинство предложението за конспект за кандидат-
докторантски изпит по история на Българското възраждане. 

 
По Т.16. След проведено гласуване НС определи с единодушие състав на Научно жури 
по конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионално 
направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ 
(Българската дипломация 1879 – 1944 г.), за нуждите на секция „Нова българска 
история“, както следва: 
Вътрешни членове: 

проф.д.и.н. Петър Стоянович, 

проф.д-р Росица Стоянова, 

доц.д-р Владимир Златарски, 

доц.д-р Пламен Божинов, 

Резервен член - доц.д-р Александър Гребенаров 

Външни членове: 

проф.д.и.н. Милко Палангурски (ВТУ), 

проф.д-р Веселин Янчев (СУ), 

доц.д.и.н. Юра Константиова (ИБЦТ-БАН), 

Резервен член - доц.д-р Василка Танкова 

 
По Т.17. НС прие с пълно мнозинство предложения отчет и индивидуален план на 
Атанас Димитров, докторант на самостоятелна подготовка към секция „Нова българска 
история“. 
 
По Т.18. НС прие с пълно мнозинство предложения конспект за кандидат-докторантски 
изпит по „Нова и най-нова обща история (Геополитика)“. 
 
По Т.19. НС подкрепи с пълно мнозинство библиографският указател „Харковската 
школа по историческа българистика (към 175-годишнината на една научна традиция)”, 
подготвен съвместно от БАН и Харковския национален університет “В. Н. Каразин“, като 
предлага на Съвета за издателска дейност на БАН изданието да бъде финансирано от 
Издателския фонд за изследвания на българската диаспора и да бъде реализирано от 
Издателството на БАН “Проф. Марин Дринов”. 
 
По Т.20. РАЗНИ 
А. НС подкрепи с пълно мнозинство предложението проф.д.ист.н. Иван Билярски да 
вземе участие в конкурса за награда „Професор Кацаров“ за 2023 г. 
НС подкрепи с пълно мнозинство предложението гл. ас.д-р Ирина Якимова да вземат 
участие в конкурса за награда „Професор Кацаров“ за 2023 г. 
 
Б. НС подкрепи с пълно мнозинство предложението юбилейната конференция на 
ИИстИ да бъде насрочена за 16.12.2022 г., като разширеният вариант на докладите във 
вид на статии и студии да бъде представен до 25 ноември. Ръководителите на 



секциите ще имат отговорността да проведат допитване до своите млади колеги 
относно тяхното желание за участие и да представят до две предложения с цел 
равнопоставеност на участниците според секциите и тематични области в ИИстИ – 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 

 


