
     РЕШЕНИЯ НА ФС НА ИФ 

     ПРОТОКОЛ № 5/24.02.2015 г. 

 

1. избра д-р Мирелла Стефанова Дечева за „доцент” по 

професионално направление 3.1. Социология, антропология и 

наука за културата (Етномузеология). 

2. избра доц. д-р Веселин Костов Янчев за „професор” по 

професионално направление 2.2. История и археология – 

История на България (Нова българска история). 

3. предлага на АС на СУ да обяви конкурс за заемане на 

академична длъжност „доцент” по професионално направление 

2.2. История и археология – (Нова и съвременна история - 

История на Русия). 

4. одобри атестациите на докторантите: Деница Кръстева, Златина 

Каравълчева, Диана Витанова, Христо Хризтозов, Михаил Симов, 

Александра Миланова, Анелия Стоянова, Стойна Георгиева 

Вахдат, Валентин Василев, Вяра Петрова, Диана Станчова, Елена 

Николова, Жени Василева, Калоян Праматаров, Теодора 

Недялкова, Веселин Данов, Галина Стоянова, Пламена Янкова, 

Николина Николова, Румяна Йорданова, Виолета Милчева, Филип 

Колев, Станислав Илиев, Мартин Христов, Георги Ганецовски, 

Димитър Чернаков, Елена Гергова, Стойчо Михов, Александра 

Кирова, Любомир Коцев, Надежда Жечкова, Кристина Бобева, 

Росен Гацин, Станислава Момчилова, Теодора Костадинова, 

Цветелин Симов, Георги Богданов, Анелия Андреева, Петър 

Зарев. 

5. одобри научно жури за провеждането на конкурса за професор 

по професионално направление 2.2. История на археология 

(археология – праистория). 

6. одобри научно жури за защита на голям докторат („доктор на 

историческите науки”) от д-р Мартин Гюзелев. 

7. одобри научни журита за присъждане на ОНС „доктор” на 

докторантите: 

- Маргарита Юлиянова Попова; 

- Ивелина Любенова Машева; 



- Мартин Веселинов Вълков; 

- Антоанета Василева Петкова; 

- Димитър Благоев Байраков; 

- Антоан Димитров Тонев. 

8. удължи с 6 месеца срока на докторантурата на: Валентин 

Василев, Калоян Праматаров, Деница Кръстева. 

9. отчисли с право на защита докторантите: Вяра Петрова, Диана 

Стоянчова, Елена Николова, Теодора Недялкова и Боряна 

Антонова. 

10. отстрани  без право на защита Георги Кръстев, редовен 

докторант. 

11. одобри корекцията на темата на докторантурата на Боян 

Саръев,  „Българоезичните мюсюлмани в Западна Тракия през 

втората половина на ХХ в.”. 

12. избра Златина Каравълчева за и Деница Кръстева за 

хонорувани преподаватели. 

13. увеличи хоноруваните часове на проф. Христо Мишков и на 

доц. д-р Ирина Саръиванова. 

14. предлага на АС на СУ да бъде присъдено званието „Почетен 

доктор на СУ „Св. Климент Охридски” на проф. Харлд Хепнер. 

15. одобри провеждането на: 

- 35-тия семинар по проблемите на Дидактиката; 

- научна конференция на тема „Университетското 

професионално образование и архивно-информационният 

сектор – реалност и предизвикателства”; 

- научна конференция на тема „Европейски интеграционни 

процеси през 80-те години на ХХ в.”; 

- на конференция, посветена на 70-годишнината от Втората 

световна война на тема: „Втората световна война 70 години 

по-късно”. 

16. Командирова: 

- доц. Ангел Николов за периода от 22 до 24 юни 2015 г. до 

Полша, с право на по маршрут София – Краков – Нови Сонч – 



Краков – София (автобус) и квартирни (средствата са от 

бюджета на ИФ). Дневните са за сметка на приемащата 

страна; 

- доц. Ангел Николов до Атина (Гърция) за периода от 19 до 25 

май 2015 г. Пътни – 2 дни, дневни и квартирни – 5 дни по 

предвидения грант; 

- доц. Александър Николов до Лайпциг (Германия) за периода 

от 8 до 14 юни 2015 г. Пътни – 2 дни, дневни и квартирни – 5 

дни по предвидения грант; 

- доц. Александър Николов за периода от 16 до 20 март 2015 г. 

до гр. Казан, Русия с право  пътните по маршрут София – 

Казан - София (самолет) – средствата са от бюджета на ИФ. 

Квартирни и дневни са за сметка на приемащата страна; 

- гл. ас. д- Радослав Спасов за периода от 1 до 7 юни 2015 г. до 

Солун (Гърция), като пътни – (личен автомобил) – 2 дни, 

дневни и квартирни (5 дни) са за сметка на програмата 

„Еразъм”, преподавателска мобилност; 

- гл. ас. д-р Наум Кайчев до Атина (Гърция) за периода от 20 до 

26 април 2015 г. Пътни (самолет) – 2 дни, дневни и квартирни 

– 5 дни по предвидения грант. 

17. одобри избираемата дисциплина „Мултикултурализъм в 

Азербайджан” - за МП, от уч. 2015/2016 г. 

 

 

 

Декан: 

 (проф. д-р П. Митев) 

 


