
Протокол № 14  на заседание на Научния съвет 

на Института за исторически изследвания - БАН, 

проведено на 06.12.2022 г. 

 

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

Ив. Билярски, проф.дин М. Веков, проф.дин В. Стоянов, проф.д-р Й. Гешева, проф.д-р С. 

Първева, доц.д-р Пл. Божинов, доц.д-р П. Димитрова, доц.д-р Е. Костова, доц.д-р Н. 

Филипова, доц.д-р Р. Чукова, д-р К. Йонева. 

Отсъстват: доц.д-р Бл. Нягулов, проф.дин Т. Готовска-Хенце, проф.д-р Р. Стоянова, 

доц.д-р В. Златарски. 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

Т.1. Обсъждане на становище от проф.д-р Стефка Първева и доц.д-р Пламен Божинов в 

отговор на писмо (изх.№ 18-00-150/04/10.2022) на проф.д-р Борислава Танева, 

Заместник-министър в Министерството на културата, до акад. Юлиан Ревалски, 

Председател на БАН, по повод молба, отправена към Националната библиотека „Св. св. 

Кирил и Методий“ от проф. д-р Драги Георгиев и проф. д-р Зекир Рамчиловик от 

Института за национална история на Р Северна Македония във връзка с получаване на 

разрешение за публикуване на османотурски ръкопис със сигнатура ОР 900. 

 

Т.2. Обсъждане на предложения отчет по съвместен проект с Института за изследване 

на югоизточна Европа в Букурещ, Румънска академия, на тема: „Религиозната реторика 

на властта във византийското и балканското Средновековие / Religious rhetoric of power 

in the Byzantine and Balkan Middle Ages“ с ръководител от българска страна проф. Иван 

Билярски и срок за изпълнение 2020 – 2022 г. 

 

Т.3. Обсъждане на предложение за съвместен проект с Института за изследване на 

югоизточна Европа в Букурещ, Румънска академия, на тема: „Религиозната реторика на 

властта във византийското и балканското Средновековие / Religious rhetoric of power in 

the Byzantine and Balkan Middle Ages“ с ръководител от българска страна проф. Иван 

Билярски, с начало 01.01.2023 г. 

 
Т.4. Обсъждане на предложения отчет по съвместен проект с Института за 

югоизточноевропейски изследвания, Румъния, на тема: „Добруджа като гранична 

област в късната Османска империя, България и Румъния: История и памет“, с 

ръководител доц. Бл. Нягулов и срок за изпълнение 2020 – 2022 г. 

 



Т.5. Обсъждане на предложение за съвместен проект с Румънската академия, Институт 

за югоизточноевропейски изследвания, на тема: „Институции и личности в 

международните отношения в Югоизточна Европа през XIX – XX в.“, с ръководител доц. 

В. Златарски и начало 01.01.2023 г.  

 

Т.6. Обсъждане на предложения отчет по проект за съвместни научни изследвания с 
Институт по археология и история на изкуството Клуж-Напока, Румънска академия, на 
тема: „Изкуства, литература и власт в контактните зони (Православие и Ислям; 
Православие и Католицизъм. Прославата на властта срещу оспорването на властта“, със 
срок 2020 – 2022 г. 
 
Т.7. Обсъждане на отчет по индивидуалния проект на доц. Сашка Георгиева със 

заглавие: „Бракът в средновековна България“. 

 

Т.8. Обсъждане на отчет по индивидуалния проект на гл. ас. Владимир Ангелов със 

заглавие: „Маргинални групи в средновековна България“. 

 
Т.9. Обсъждане на предложение за издаване на книгата на проф. д.и.н. Николай Жечев 

„Из миналото на българската общност в Крайова (XVIII-XIX в.). Изследвания и 

материали “по Програмата на БАН за изследване на българската диаспора извън 

страната. 

 

Т.10. Обсъждане на предложение за отпечатване на изследването на доц. д-р Ива 
Трифонова от КМНЦ-БАН: „Ръкописната традиция на Книга Откровение сред южните 
славяни. Част I: Сръбският препис от края на XIV в. 
 

Т.11. Утвърждаване на издаденото от НАЦИД удостоверение на гл. ас. д-р Франческо 
Дал‘Альо за придобита образователната и научна степен „доктор“ в Римския 
университет „Ла Сапиенца“, Италия. 
 
Т.12. Обсъждане на предложение за състав на Научно жури във връзка с обявен 
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.13. Обсъждане на предложение за състав на Комисия за провеждане на конкурс за 
заемане на академична длъжност „асистент“ в професионално направление 2.2. 
История и археология, специалност Нова и най-нова обща история (тематика „Австро-
Унгария на Балканите след 1878 г.“), за нуждите на секция „История на света и 
международните отношения в ново и най-ново време“. 
 
Т.14. РАЗНИ 

 



 

Дневният ред бе приет единодушно. 

 

 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

По Т.1. НС подкрепи с 12 гласа „За“ и 1 „Въздържал се“ становището на проф.д-р 

Стефка Първева и доц.д-р Пламен Божинов в отговор на писмо (изх.№ 18-00-

150/04/10.2022) на проф.д-р Борислава Танева, Заместник-министър в Министерството 

на културата, до акад. Юлиан Ревалски, Председател на БАН, по повод молба, 

отправена към Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ от проф. д-р Драги 

Георгиев и проф. д-р Зекир Рамчиловик от Института за национална история на Р 

Северна Македония във връзка с получаване на разрешение за публикуване на 

османотурски ръкопис със сигнатура ОР 900. 

 

По Т.2. НС прие с пълно мнозинство отчета на съвместния проект с Института за 

изследване на югоизточна Европа в Букурещ, Румънска академия, на тема: 

„Религиозната реторика на властта във византийското и балканското Средновековие / 

Religious rhetoric of power in the Byzantine and Balkan Middle Ages“ с ръководител от 

българска страна проф. Иван Билярски и срок за изпълнение 2020 – 2022 г. 

 
По Т.3. НС прие с пълно мнозинство предложението за осъществяване на съвместен 

проект с Института за изследване на югоизточна Европа в Букурещ, Румънска 

академия, на тема: „Религиозната реторика на властта във византийското и 

балканското Средновековие / Religious rhetoric of power in the Byzantine and Balkan 

Middle Ages“ с ръководител от българска страна проф. Иван Билярски, с начало 

01.01.2023 г. 

 
По Т.4. НС прие с пълно мнозинство предложения отчет по съвместен проект с 

Института за югоизточноевропейски изследвания, Румъния, на тема: „Добруджа като 

гранична област в късната Османска империя, България и Румъния: История и памет“, с 

ръководител доц. Бл. Нягулов и срок за изпълнение 2020 – 2022 г.  

 

По Т.5. НС подкрепи с пълно мнозинство предложението за съвместен проект с 

Румънската академия, Институт за югоизточноевропейски изследвания, на тема: 

„Институции и личности в международните отношения в Югоизточна Европа през XIX – 

XX в.“, с ръководител доц. В. Златарски и начало 01.01.2023 г. 

 



По Т.6. НС прие с пълно мнозинство отчета на проект за съвместни научни изследвания 
с Институт по археология и история на изкуството Клуж-Напока, Румънска академия, на 
тема: „Изкуства, литература и власт в контактните зони (Православие и Ислям; 
Православие и Католицизъм. Прославата на властта срещу оспорването на властта“, със 
срок 2020 – 2022 г. 
 

По Т.7. НС прие с пълно мнозинство предложения отчет от страна на доц. Сашка 

Георгиева по индивидуален проект със заглавие: „Бракът в средновековна България“. 

 
По Т.8. НС прие с пълно мнозинство предложения отчет от страна на д гл. ас. Владимир 

Ангелов по индивидуален проект със заглавие: „Маргинални групи в средновековна 

България“. 

 
По Т.9. НС прие с пълно мнозинство предложението за издаване на книгата на проф. 

д.и.н. Николай Жечев „Из миналото на българската общност в Крайова (XVIII-XIX в.). 

Изследвания и материали“ по Програмата на БАН за изследване на българската 

диаспора извън страната. 

 
По Т.10. НС прие с пълно мнозинство предложението за отпечатване на изследването 
на доц. д-р Ива Трифонова от КМНЦ-БАН: „Ръкописната традиция на Книга Откровение 
сред южните славяни. Част I: Сръбският препис от края на XIV в“. 
 
По Т.11. НС призна с пълно мнозинство образователна и научна степен „доктор“ по 
професионално направление 2.2. История и археология на Франческо Далл‘Альо – 
доктор на Римския университет „Ла Сапиенца“, Италия, утвърдена от НАЦИД с 
Удостоверение № 08-00-33/02.11.2022 г. 
 
По Т.12. 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, с тема „Социални движения, бунтове, въстания 
и имперска политика в Румелия XVI-XVIII век“ (ДВ, бр. 84 от 21.10.2022 г.), за нуждите на 
секция „Българите, Османската империя и Европа“, както следва: 
Вътрешни членове: 

Проф. д.и.н. Иван Билярски 

Проф. д-р Стефка Първева 

Доц. д-р Пенка Данова 

Външни членове: 

Проф. д-р Стоянка Кендерова 

Доц. д-р Милена Петкова 

Резервни членове: 

Доц. д-р Пламен Божинов - вътрешен 

Проф. д.и.н. Рая Заимова - външен 
 



По Т.13. НС прие с пълно мнозинство състава на предложената Комисия за  
провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ в 
професионално направление 2.2. История и археология, специалност Нова и най-нова 
обща история (тематика „Австро-Унгария на Балканите след 1878 г.“), за нуждите на 
секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“, 
както следва: 
Доц. д-р Петя Димитрова; 
Доц. д-р Виолина Атанасова; 
Доц. д-р Надя Филипова.  

 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 
 

            Водещ заседанието: проф. Ил. Илиев, 

     председател на НС на ИИстИ – БАН 

 

    Протоколирал: д-р Катина Йонева 

 

 


