
     РЕШЕНИЯ НА ФАС НА ИФ 

     ПРОТОКОЛ № 1 от 28.10.2014 г. 

1. избра доц. дин Диляна Василева Ботева-Боянова за професор 

по професионално направление 2.2. История и археология 
(стара история и тракология); 

2. избра д-р Ралица Симеонова Цветкова за главен асистент  
по професионално направление 2.2. История и археология 

(Архивистика и документалистика). 
3. предлага на АС да обяви конкурс за заемане на академичната 

длъжност: 
- „професор” в професионално направление 1.3. педагогика на 

обучението по история (Дидактика на историята)  със срок 2 
месеца; 

- „главен асистент” в професионално направление 1.3. 

педагогика на обучението по …. (Методика на обучението по 
история) със срок 2 месеца; 

- длъжност „главен асистент” в професионално направление 3.1. 
социология, антропология и науки за културата (етнология и 

съвременност) със срок 2 месеца 
4.  отчисли: 

-  Елена Ангелова Пенчева, докторант на самостоятелна 

подготовка, с право на защита; 

- Станислав Николов Боянов , докторант на самостоятелна 

подготовка, с право на защита; 

5. зачисли Виталий Дмитриевич Казанжи от Молдова по 
професионално 2.2. История и археология (История на България) 

с тема на дисертационния труд „Трудовите традиции на 
преселниците от българските земи в Южна Бесарабия през ХІХ и 

първата половина на ХХ век. За научен ръководител избра доц. 

д-р Красимир Стоилов; 

6. одобри корекцията на темата на редовния докторант Любомир 

Коцев „Модернизация в българското село през социализма 
(етноложко проучване по материали от Софийско)”; 

7. одобри състава на научно жури за: 

- провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност 

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

обявен в ДВ бр. 82/03.10.2014 г.; 

- „доцент” по професионално направление 3.1. Социология, 
антропология и науки за културата (етномузеология), обявен в 

ДВ бр. 82/03.10.2014 г.; 



- „доцент” по професионално направление 2.2. История и 

археология (съвременна история), обявен в ДВ бр. 
82/03.10.2014;  

- за защита  на дисертационния труд на Николай Илиев Иванов, 

докторант на самостоятелна подготовка, на тема „Френските 
католически училища в Османската империя (1853-1923)”; 

- за защита  на дисертационния труд Елена Ангелова Пенчева, 

докторант на самостоятелна подготовка, на тема „Римското 
селище в м. Дана бунар (с. Георги Добрево, общ. Любимец) в 

контекста на сходните комплекси от Тракия”; 

8. одобри частичната корекция в уч. план на: 

 - МП „Документални и архивни ресурси”; 

- МП „Образованието по история в средното училище” – 

специалисти и учебен план на МП „Образованието по история в 

средното училище” – неспециалисти, които влизат в сила от уч. 
2015/2016 г.; 

- на МП „Музеология” редовно обучение  неспециалисти и 
„Музеология” задочно обучение  неспециалисти и частичната 

корекция на МП „Музеология” редовно и задочно обучение – 

специалисти. 

9. одобри учебни програми по дисциплините: „България и 

Холокостът” в МП „Модерна България: държава и общество (края 
на 19 – нач. на 21 в.); „Българската еврейска общност 1939-

1989 г.” в ОКС бакалавър сп. История (от уч. 2015/2016 г.), 

специализация Нова и съвременна история на България; 

10. увеличи хоноруваните часове на доц. Таня Бонева и д-р 

Доротея Валентинова; 

11. прие допълнителни изисквания за прилагане на Правилника 
за условията и реда за придобиване на научни степени и 

академични длъжности в СУ: 

- задължително вътрешнокатедрено обсъждане на монографичен 
труд на евентуалния кандидат за обявяване на конкурс за 

хабилитиран; 
- рецензиите и становищата на научното жури да бъдат достъпни 

един месец на страницата на ИФ в сайта на СУ; 
- по желание на кандидатите отговорите на отправените им в 

рецензиите и становищата критични бележки могат да бъдат 
публикувани на страницата на ИФ в сайта на СУ; 

12. одобри изравняване на коефициента  на 

кандидатстудентския изпит и матурите по История и 
цивилизация, БЕЛ, чужд език, философия (за специалност 



История и философия) и география (за специалност История и 

география); 

13. отложи за м. ноември одобряването на графика за конкурси 
през 2015 г.; 

14. одобри командировките на: 

- доц. д-р Мира Маркова за периода от 23 до 28 ноември 2014 г. 

до Барселона, Испания с право на пътни (самолет)  по маршрут 
София-Барселона-София, дневни и квартирни средствата са от 

ОУП. Такса правоучастие от бюджета на ИФ; 

- Кристина Бобева и Теодора Костадинова за периода от 19 до 21 
ноември 2014 г. до Букурещ (Румъния) с право на пътни (л. авт. 

Мазда 323, рег. № СА3754СВ, гориво – бензин, 7:100) и дневни 
– средствата са от бюджета на ИФ. Нощувките са за сметка на 

организаторите; 

- доц. Георги Николов за периода от 2 до 10 декември 2014 г. до 
Краков (Полша) с право на пътни (автобус) – средствата са от 

бюджета на ИФ. Дневни и нощувки са за сметка на приемащата 
страна;  

- гл. ас. Радослав Спасов до Солун (Гърция) за периода от 27 до 

30 ноември 2014 г. с право на пътни (автобус) и дневни – 
средствата са от бюджета на ИФ. Нощувките са за сметка на 

организаторите; 

-  проф. П. Делев и гл. ас. Ю. Цветкова до гр. Кешан (Турция)  за 

периода от 6 до 8 ноември 2014 г. с право на пътни (лек авт.) – 

средствата са от бюджета на ИФ. Дневни и квартирни са за 
сметка на приемащата страна. 

15. одобри ИФ да не е съорганизатор на кръгла маса на тема 
„Историци от всички страни, обединявайте се! Глобализация и 

хуманитарно образование: възход или падение”. 

16. одобри изборите за: ФС, декан,  зам. декани и ръководители 
на катедри да са през м. октомври 2016 г. 

 

 

 

     Декан: 

      (проф. д-р П- Митев) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


