
       РЕШЕНИЯ НА ФС НА ИФ 

       ПРОТОКОЛ № 9/15.07.2014 г. 

1. предлага на АС на СУ да обяви конкурси за заемане на 

академичната длъжност: 

- „професор” по професионално направление 2.2. История и 
археология (История на България – нова българска история); 

- „доцент” по професионално направление 3.1. Социология, 
антропология и науки за културата (Европейска етнология); 

- „доцент” по професионално направление 3.1. Социология, 

антропология и науки за културата (Етномузеология); 

- „доцент” по професионално направление 2.2. История и 
археология (съвременна история). 

2. одобри научното жури за обявения в ДВ бр. 55/04.07.2014 г. 

конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” 
по професионално направление 2.2. История и археология 

(архивистика и документалистика). 

3. избра гл. ас. д-р Румяна Димитрова Маринова - Христиди за 

доцент по професионално направление 2.2. История и 

археология (история на България – съвременна българска 

история). 

4. одобри частичната корекция в учебните планове на специалност 

История (редовна и задочна форма на обучение) специализация 
Нова история, валидна от уч. 2014/2015 г. за студентите 4 курс 

(редовно обучение) и 5 курс (задочно обучение); 

5. одобри частичната корекция в уч. план на специалност История, 

(редовно и задочно обучение) специализация „Стара история и 

тракология”, валидна от уч. 2014/2015 г. за студентите 3 курс, 
редовно обучение. 

6. одобри частичната корекция в уч. план на специалност 

„Архивистика и документалистика”, която да е валидна от уч. 

2014/2015 г. 

7. одобри корекциите в уч. план на МП „Антична история и 

тракология”. 

8. одобри програмите на дисциплините: „Проблеми на историята на 

Древния Изток”; „Политическа история на Асирия и Вавилон през 

І хил. пр. ХР.”, „Въведение в историята и културата на Урарту” и  



„Държава и общество през призмата на римското частно и 

публично право”. 

9. одобри да бъде включена за СИД І дисциплината „Хронология в 

обучението по история и цивилизация”. 

10. одобри програмата на дисциплината СИД І и „Хронология в 
обучението по история и цивилизация”. 

11. одобри частичните корекции в учебния план на МП 

„България и българите, 7-19 век” (редовно и задочно обучение, 
за магистри неспециалисти – редовно и задочно обучение). 

12. одобри частична корекция на учебните планове на МП 

„Европейски Югоизток”, зимен и летен прием, редовно и задочно 
обучение, специалисти, неспециалисти). 

13. одобри програмите на факултативните дисциплини 

„Природа и история: аспекти на влиянието на окръжаващото 

пространство върху миналото на Югоизточна Европа, ХVІ-ХVІІІ 

в.” и „Здраве и болест във  Византия, ІV-ХV в.”. 

14. одобри частичната корекция в уч. план на специалност 

Археология ОКС „бакалавър”, валидна само за уч. 2013/2014 г. 

15. одобри частичната корекция в уч план на МП 

„Археометрия”, валидна от уч. 2014/2015 г. 

16. зачисли Данаила Георгиева Грудева в редовна 
докторантура, с научен ръководител проф. Т. Стоянов; 

17. трансформира докторантура на Данаила Груева от редовна 

в задочна. 

18. отчисли с право на защита:  

- Цветелина Стефанова Харалампиева, редовен докторант; 

- Димитър Благоев Байряков, редовен докторант; 

- Донка Йозова Радева, докторант на свободна докторантура. 

19. одобри корекция на заглавието на темата на редовния 

докторант Миряна Дечкова Кацарова от „Конституционните 
проекти в Русия ХІХ – началото на ХХ век” на „Конституционните 

проекти при Александър ІІ (1863-1881)”. 

20. одобри научното жури за провеждане на защита на 

докторската дисертация на: 



-  докторантката на свободна докторантура по професионално 

направление 2.2 История и археология  - История на България 

(Средновековна българска история) Донка Йозова Радева; 

- редовната докторантка по професионално направление 2.2 

История и археология  – История на България (Съвременна 

българска история) Ирина Константинова Якимова; 

- задочната докторантка Татяна Митева Кънчева-Русева; 

-  редовния докторант Юлий Стоянов. 

21. одобри атестациите на докторанти: Донка Йозова Радева 

(самостоятелна подготовка) и на редовните: Крум Красимиров 

Златков, Ваня Йорданова Михайлова и Мая Симеонова Иванова. 

22. одобри ас. Боряна Митева да е в неплатен отпуск, считан 

от 15 септември 2014 г. до 19 март 2015 г.; 

23. командирова: 

- доц. д-р Петя Георгиева за периода от 10 до 14 септември 

2014 г. до Истанбул (Турция) с право на пътни по маршрут 

София – Истанбул-София (автобус), квартирни, дневни и 

такса правоучастие. Средствата са от бюджета на ИФ; 

- доц. д-р Петя Георгиева за периода от 18 до 20 септември 

2014 г. до Белград (Сърбия), с право на пътни по маршрут 

София – Белград – София (автобус), квартирни и дневни. 

Средствата са от бюджета на ИФ; 

- доц. д-р Петя Георгиева за периода от 1 до 3 октомври 2014 г. 

до Констанца (Румъния), с право на пътни по маршрут София 

– Констанца – София (автобус), квартирни и дневни. 

Средствата са от бюджета на ИФ; 

- доц. д-р Георги Николов за периода от 25 до 28 септември 

2014 г. до Скопие (Р Македония), с право на пътни по 

маршрут София-Скопие-София (автобус), дневни и квартирни. 

Средствата са от бюджета на ИФ; 

- доц. д-р Елка Дроснева до Харков (Украйна) за периода от 30 

август до 29 септември 2014 г. по маршрут София – Харков 

(през Киев) – София, с право на пътни (влак), дневни за 4 

дни и медицинска застраховка. Средствата са от бюджета на 



ИФ. Нощувките и дневните за останалите дни са за сметка на 

приемащата страна. 

24. одобри провеждането на конференция на: 

- 17 и 18 октомври 2014 г. - посветена на 100-годишнината от 

Първата световна война;  

- 27 и 28 ноември 2014 г. - на тема „Тракия през 

Средновековието и османската епоха: характер и динамика на 

поселищния живот (11-18 век)”. 

 

 

 

Декан: 

 (проф. д-р П. Митев) 

 

 

 

 

 


