
Протокол № 13  на заседание на Научния съвет 

на Института за исторически изследвания - БАН, 

проведено на 01.11.2022 г. 

 

Присъстват: проф.дин Ил. Илиев, проф.д-р Д. Вачков, проф.дин Ив. Билярски, 

проф.дин М. Веков, проф.дин В. Стоянов, проф.дин Т. Готовска-Хенце, проф.д-р С. 

Първева, проф.д-р Р. Стоянова, доц.д-р Пл. Божинов, доц.д-р П. Димитрова, доц.д-р В. 

Златарски, доц.д-р Е. Костова, доц.д-р Н. Филипова, доц.д-р Р. Чукова, д-р К. Йонева. 

Отсъстват: проф.д-р Ил. Марчева, проф.д-р Й. Гешева, доц.д-р Бл. Нягулов 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

Т.1. Обсъждане на предложение за откриване на конкурс за заемане на академична 

длъжност „доцент“ в професионално направление 2.2. История и археология, 

специалност История на България (Тракийският въпрос след 1878 г.) за нуждите на 

секция „История на българския национален въпрос“. 

 

Т.2. Обсъждане на предложение за откриване на конкурс за заемане на академична 

длъжност „главен асистент“ в професионално направление 2.2. История и археология, 

специалност „Нова и най-нова обща история“ (Съвременна история и политическо 

развитие на Северна Европа) за нуждите на секция „История на света и 

международните отношения в ново и най-ново време“. 

 

Т.3. Обсъждане на предложение за обявяване на вакантно място за академичната 

длъжност „асистент“ в професионално направление 2.2. История и археология, 

специалност „Нова и най-нова обща история“ (Австро-Унгария на Балканите след 1878 

г.) за нуждите на секция „История на света и международните отношения в ново и най-

ново време“. 

 

Т.4. Тайно присъствено гласуване за избор на „главен асистент“ по 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“ 

по доклад на председателя на Научното жури, провело конкурса. 

 

Т.5. Тайно присъствено гласуване за избор на „главен асистент“ по 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“ по доклад на председателя на Научното жури, 

провело конкурса. 

 

Т.6. Утвърждаване състава на комисия за провеждане на конкурс по направление 2.2. 

История и археология, научна специалност „Нова и най-нова обща история 



(Геополитика)“ ДВ, бр. 60 от 29.07.2022 г. за редовна докторантура за нуждите на 

секция „Съвременна история и геополитика“. 

 

Т.7. Предложение за издаване на том ХІІІ от поредицата ГИБИ, посветен на 

произведенията на Димитър Хоматиан, отнасящи се до българската история. 

 

Т.8. РАЗНИ 

 

 

Дневният ред бе приет единодушно. 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

По Т.1. НС прие с пълно мнозинство предложението за откриване на конкурс за 

заемане на академична длъжност „доцент“ в професионално направление 2.2. История 

и археология, научна специалност История на България (Тракийският въпрос след 1878 

г.) за нуждите на секция „История на българския национален въпрос“. 

 

По Т.2. 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, специалност „Нова и най-нова обща история“ (Съвременна 

история и политическо развитие на Северна Европа) за нуждите на секция „История на 

света и международните отношения в ново и най-ново време“. 

 

По Т.3. НС прие с пълно мнозинство предложението за откриване на конкурс за 

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

История и археология, специалност „Нова и най-нова обща история“ (Австро-Унгария 

на Балканите след 1878 г.) за нуждите на секция „История на света и международните 

отношения в ново и най-ново време“. 

 

По Т.4. По конкурса за заемане на академичната 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“, членовете на Съвета единодушно подкрепиха предложението на 

Научното жури по конкурса ас.д-р Сия Никифорова да заеме академичната длъжност 

„главен асистент“ в секция „История на българския национален въпрос“. 

 

По Т.5. По конкурса за заемане на академичната 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“, членовете на Съвета единодушно 



подкрепиха предложението на Научното жури по конкурса ас.д-р Франческо Дал Альо 

да заеме академичната длъжност „главен асистент“ в секция „Средновековна история“. 

 

По Т.6. НС прие с пълно мнозинство състава предложената комисия за провеждане на 

конкурс по направление 2.2. История и археология, научна специалност „Нова и най-

нова обща история (Геополитика)“ ДВ, бр. 60 от 29.07.2022 г. за редовна докторантура 

за нуждите на секция „Съвременна история и геополитика“, както следва: 

проф.д-р Александър Рангелов 

доц.д-р Надя Филипова 

доц.д-р Румяна Чукова 

 

По Т.7. НС прие с пълно мнозинство предложението да подкрепи издаването на 

„Извори за българската история, том XXXIII – Гръцки извори за българската история, 

том ХІІІ – Произведения на Димитър Хоматиан, отнасящи се до българската история“ 

от Академичното издателство „Проф. Марин Дринов“. 

 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

 

            Водещ заседанието: проф. Ил. Илиев, 

     председател на НС на ИИстИ – БАН 

 

    Протоколирал: д-р Катина Йонева 

 

 


