
Протокол № 15  на заседание на Научния съвет 

на Института за исторически изследвания - БАН, 

проведено по електронен път на 20.12.2022 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.дин Т. Готовска-Хенце, 

проф.д-р Й. Гешева, проф.д-р Р. Стоянова, 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: проф.д-р С. Първева,  доц.д-р В. Златарски и доц.д-р Бл. Нягулов – в платен 

годишен отпуск 

 

  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

Т.1. Обсъждане на редуциране на заложените в проектите на гл.ас.д-р Надежда 

Янковска и ас.д-р Катина Йонева резултати по Национална програма „Млади учени и 

постдокторанти – II етап“. 

 

Т.2. Утвърждаване на решението на Научната комисия, събеседвала с кандидата по 

обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент“ по професионално 

направление 2.2. История и археология, научна 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.3. Обсъждане и приемане на конкретизираната тема на Живка Иванова, докторант 

към секция „Българите, Османската империя и Европа“. 

  

Т.4. Обсъждане и приемане на отчета за третата година от докторантурата на Християн 

Йотов, редовен докторант към секция „История на България след Втората световна 

война“. 

 

Т.5. Утвърждаване на предложението на разширен семинар на секция „История на 

България след Втората световна война“ редовният докторант Християн Йотов да бъде 

отчислен с право на защита в рамките на две години. 

 

 

 

Дневният ред бе приет единодушно. 

 

 



 

РЕШЕНИЯ: 

 

По Т.1. НС прие с пълно мнозинство предложението на доц. Н. Филипова 

ангажиментите на гл.ас.д-р Надежда Янковска и ас.д-р Катина Йонева по Национална 

програма „Млади учени и постдокторанти – II етап“ да бъдат сведени до една статия в 

научно списание и едно участие в научен форум. 

 

По Т.2. НС прие с пълно мнозинство решението на Научната комисия, д-р Томаш Будаи 

да заеме академична длъжност „асистент“ в професионално 2.2. История и археология, 

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

след 1878 г.) в секция „История на света и международните отношения в ново и най-

ново време“ за срок от 2 години, считано от 21.12.2022 г. 

 

По Т.3. НС прие с пълно мнозинство темата на Живка Иванова, докторант към секция 

„Българите, Османската империя и Европа“ със конкретизираното заглавие 

„Дарителски практики и социален профил на дарителите за образование през 

Българското възраждане“. 

 
По Т.4. НС прие с пълно мнозинство отчета за третата година от докторантурата на 

Християн Йотов, редовен докторант в секция „История на България след Втората 

световна война“. 

 

По Т.5. НС подкрепи с пълно мнозинство предложението на разширен семинар на 

секция „История на България след Втората световна война“ редовният докторант 

Християн Йотов да бъде отчислен с право на защита в рамките на две години. 

 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 
 

            Водещ заседанието: проф. Ил. Илиев, 

     председател на НС на ИИстИ – БАН 

 

    Протоколирал: д-р Катина Йонева 

 

 


