
     РЕШЕНИЯ НА ФС НА ИФ

     ПРОТОКОЛ № 6/24.03.2015Г.

1. избра д-р Ина Веселинова Пачаманова за главен асистент по 
професионално направление 3.1. Социология, антропология и 
науки за културата (етнология и съвременност).

2. избра д-р Красимир Сашков Кръстев за главен асистент по 
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 
(Методика на обучението по история).

3. одобри състава на научното жури за обявения в ДВ бр. 
13/17.02.2015 г. конкурс за доцент по професионално 
направление 2.2. История и археология (Нова и съвременна 
балканска история).

4. одобри темите на редовните докторанти:

- Румен Славчев Йорданов  „Съпротива на българите срещу 
византийската власт, 1018-1185 г.”;

- Стефан Иванов Иванов  „Управлението на Демократическата 
партия, 1908-1911 г. Вътрешна, икономическа и социална 
политика”;

- Теодор Иванов Борисов  „Спортът като политика и 
пропаганда в България (60-те – 80-те години на ХХ век)”;

 - Полина Максимова Атанасова „Пазарите на София в 
началото на 21 век (етноложко изследване )”;

- Мартин Милчев Димитров „СССР и Япония (1945-1960). 
Ролята на дипломацията за нормализиране на отношенията”;

- Борислав Момчилов „Аболиционизмът и влиянието му върху 
гражданското общество в САЩ 1831-1865 г.”;

- Надежда Янковска „Съветският съюз и предизвикателствата 
пред световното комунистическо движение в периода 
1953-1964 г.”;

- Евлоги Генов Станчев „Национализъм и динамика на 
идентичността на волжките татари (ХІХ – края на ХХ в”.

5. отчисли с право на защита: ас. А. Миланова и ас. Хр. Беров.



6. одобри индивидуалните планове за работа на редовните 
докторанти:  Виталий Казанджи; Мартин Милчев Димитров; 
Борислав Момчилов; Надежда Янковска; Евлоги Станчев.

7. одобри частичната корекция в учебния план на специалност 
Археология ОКС „бакалавър” (промяна в модул В), валидна от 
летния сем. на уч. 2014/2015 г.;

8. одобри програма за дисциплината „Археология” за студенти от 
специалност История.

9. одобри учебните програми на дисциплините: „В сянката на 
Клио: непознати чужди документи за българите 18-19 в.” и с 
„Българо-сръбски политически и културни отношения през 19 
век”.

10.одобри Сашко Васев Васев, студент,  МП „Средновековното 
общество – идеология, политика и култура” да премине на 
индивидуален план на обучение.

11.одобри учебните планове на МП „Българско средновековие: 
държава, общество, култура” (редовно обучение, задочно 
обучение, редовно обучение - неспециалисти, задочно 
обучение – неспециалисти) и 21 учебни програми.

12.одобри учебните планове на МП „Античност и средновековие”, 
за специалисти редовно обучение с прием от зимен семестър; 
за специалисти редовно обучение с прием от летен семестър; 
за неспециалисти редовно обучение с прием от зимен 
семестър и за неспециалисти редовно обучение с прием от 
летен семестър и предложените учебни програми на 
дисциплините.

13.увеличат хоноруваните часове на хонорувания преподавател 
д-р Евгений Кандиларов.

14.Командирова:

-  доц. Мира Маркова до Виена (Австрия) за периода от 12 до 
17 април 2015 г. с право на пътни по маршрут София-
Виена-София (самолет) и Виена-Грац-Виена (влак), дневни 
и квартирни – средствата са от бюджета на ИФ;



- проф. дин Диляна Ботева и гл. ас. д-р Юлия Цветкова до 
Берлин (Германия) за периода от 15 до 18 април 2015 г. с 
право на пътни по маршрут (София – Берлин – София) 
(самолет) – средствата са от бюджета на ИФ. Дневни и 
квартирни са за сметка на приемащата страна;

- студентите: Надежда Добрева, Ивана Николова, Ивалина 
Симеонова и Сабрина Трад до Букурещ (Румъния) за 
периода от 24 до 30 април 2015 г. с право на пътни по 
маршрут София-Букурещ-София (влак) и годишна такса на 
секцията в размер на 50 евро – средствата са от бюджета 
на ИФ. Дневни и квартирни са за собствена сметка;

- Тиберий Асенов Баръмов, студент 4 курс, ф. № 24849, сп. 
История, до Букурещ (Румъния) за периода от 24 до 30 
април 2015 г. с право на пътни по маршрут София-
Букурещ-София( л. авт. Пежо 206, рег. № СА 6689, РС 
бензин А95 7/100) – като сумата за бензин да е в размера 
на влаков билет (60 лв.) – средствата са от бюджета на ИФ. 
Дневни и квартирни са за собствена сметка.

15.одобри провеждането на конференция, съвместно с НБУ и 
ИИИ – БАН, по проблемите на цензурата, контрола на печата 
и респективно –свободата на печата в българските земи 
(България през периода след Кримската война до 1989 г.,.

Декан:

 (проф. д-р П. Митев)


