
      РЕШЕНИЯ НА ФС НА ИФ

      ПРОТОКОЛ № 8/26.05.2015 г.

1. избра доц. д-р Тодор Мишев за академичната длъжност „професор” по 
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по 
история (Дидактика на историята).

2. предлага на АС на СУ да се обяви конкурс за заемане на академичната 
длъжност:

- „професор” по професионално направление 2.2. История и 
археология (Архивистика и документалистика), със срок 2 месеца (на 
свободна щатна бройка на катедрата – на пенсионираната проф. д-р 
Андриана Нейкова);

- „главен асистент” по професионално направление 2.2. История и 
археология (тракология), със срок 2 месеца (на свободна щатна 
бройка на катедрата - на  пенсионирания проф. дин Димитър Попов);

- „асистент” по професионално направление 2.2. История и археология 
(стара история), със срок 2 месеца (на свободна щатна бройка на 
катедрата -на напусналия гл. ас. Димитър Митов);

- „главен асистент” по чл. 68 от КТ по професионално направление 
3.1. социология, антропология и науки за културата (политическа 
етнология),  на мястото на гл. ас. д-р Петя Василева-Груева, която от 
07.05.2015 г. е в отпуск по майчинство.

3. избра следните хонорувани преподаватели за уч. 2015/2016 г.: доц. 
д-р Таня Бонева; проф. дфн Тодор Бояджиев; доц. д-р Събка 
Богданова; проф. дмн Йордан Йорданов; проф. дин Иван Еленков; доц. 
д-р Павел Павлович; доц. д-р Анелия Касабова; д-р Радослава Ганева; 
д-р Жулиета Величкова – Борин; д-р Валери Кацунов; доц. д-р Мария 
Илчевска; проф. д-р Любомир Тимчев; проф. д-р Владко Иванов; 
проф. д-р Николай Арабаджийски; проф. д-р Андриана Нейкова; доц. 
д-р Румен Донков; проф. дфн Желязко Стоянов; д-р Рени Марчева-
Кънова; проф. д-р Марийка Радева; Стефка Петрова; Надка Васева; 
Пенка Стоянова; Паулина Нинова; д-р Николай Нанев; доц. д-р 
Мариана Пискова; д-р Екатерина Михайлова; проф. дюн Вихър 
Кискинов; гл. ас. д-р Иван Кьосев; ас. Симеон Гросмайн; доц. д-р 
Милена Миланова; доц. д-р Илко Пенелов; Биляна Яврукова; гл. ас. 
Елена Койчева; доц. д-р Анна Ангелова; проф. Светла Янакиева; проф. 
дин Кирил Павликянов; доц. д-р Майя Василева; гл. ас. д-р Стоянка 
Димитрова; д-р Лили Грозданова; доц. д-р Румяна Георгиева; д-р 
Мирослав Издимирски, гл. ас. д-р Албена Миланова; д-р Александър 
Заралиев; доц. д-р Румен Бояджиев; д-р Доротея Валентинова; доц. д-
р Пенка Данова, проф. дин Румен Иванов, ас. Николай Шаранков, ас. 
Цветан Василев, д-р Калин Йорданов; доц. д-р Румен Генов; доц. д-р 



Марко Димитров; д-р Йоргос Христидис; проф. дикн Нина Дюлгерова; 
проф. дсн Мая Келиян; проф. д-р Георги Маринов; доц. д-р Димитър 
Вечев; гл. ас. д-р Галина Петкова; д-р Зоя Иванова; д-р Евгений 
Кандиларов; д-р Зорница Грекова; д-р Братислав Иванов; Симеон 
Хинковски; проф. дин Димитър Гоцев; доц. д-р Илияна Марчева; д-р 
Пламена Стоянова; доц. д-р Красимира Даскалова; ас. Силвия 
Станчева; доц. д-р Бисерка Пенкова; доц. д-р Елисавета Мусакова; 
проф. дин Людмила Петкова; доц. д-р Дочка Аладжова; доц. д-р Тома 
Томов; доц. дфн Вася Велинова; д-р Мария Христова-Пенкова; доц. д-р 
Явор Милтенов; гл. ас. д-р Десислава Найденова; д-р Калина Минчева 
и проф. дфн Татяна Славова; д-р Антонина Желязкова ; проф. дин Агоп 
Гарабедян ; проф. дин Дженгиз Хаков; проф. дин Валери Стоянов; 
Емилия Ценкина; доц. Аник Добрева; Васил Василев; Ивалина 
Иванова; проф. дин Лиляна Симеонова; д-р Христо Мишков; доц. д-р 
Добринка Парушева; д-р Боби Бобев; доц. д-р Боян Знеполски; доц. д-
р Мария Пиргова ; д-р Борис Попиванов; доц. д-р Васил Пенев; проф. 
Светослав Малинов; ас. Ружа Смилова; гл. ас. Владислав Миланов; 
доц. д-р Соня Вътева; гл. ас. д-р Мариета Рабохчийска; д-р Светозар 
Ангелов; д-р Григор Бойков; д-р Златомира Герджикова; доц. д-р 
Румяна Прешленова и проф. Александър Костов.

4. одобри частичната корекция в уч. планове на:

-  сп. История ОКС „бакалавър”, редовно и задочно обучение, считано 
от уч. 2015/2016 г.;

- специалност МСЮЕ ОКС „бакалавър” – дисциплината „Правни аспекти 
на европейско-османските отношения” от 4 сем. се премества в 5 сем., 
а на нейно място от 5 сем. в 4 сем. се премества дисциплината 
„Въведение в международните отношения” ;

- МП „Европейски Югоизток”  - хорариумите на дисциплините „Личност 
и власт в Югоизточна Европа, ХV-ХІХ в.” и „Германските държави и 
Югоизточна Европа (1740-1890)” от 30 ч. л. и 15 ч. упр. се променя на 
45 ч. л.

5. одобри учебните планове на магистърската програма „Стопанска и 
социална история”, редовно; задочно и дистанционно обучение.

6. одобри темата на редовната докторантка Милена Крумова „Женският 
костюм в Тракия. Археологически прочит на изворите”.

7. одобри индивидуалните планове на редовните докторанти: Деница 
Тенчева Илиева и Милена Крумова.

8. одобри предложената корекция на темата на редовния докторант:

-  Пламена Коева „Съветско-китайски отношения, 1978-1991 г.”.;



- Валентина Неделчева „Идентичност на българите от Димитровград и 
Босилеград в началото на 21 век”;

- Виолета Манолова в „Езикови и религиозни малцинства под властта 
на Норманската династия и Щауфените в Южна Италия и Сицилия 
(средата на ХІ-средата на ХІІІ в.).

9. отчисли с право на защита редовната докторантка  Цветомира 
Влаховска.

10. удължи с 6 месеца срока на докторантурата на редовния докторант 
Явор Боянов Саръев.

11. командирова:

-  проф. Т. Стоянов и гл. ас. Д. Стоянова до Атина (Гърция) за периода 
от 23 до 28 септември 2015 г. с право на пътни (самолет), дневни и 
квартирни и такса правоучастие по 200 евро на участник-средствата 
са от бюджета на ИФ;

- Пламена Коева до Пекин, Китай за периода от 12 до 25 юли 2015 г., 
като поема част от пътните разходи със самолет (300 евро) и таксата 
за регистрация (110 лв.) – средствата са от бюджета на ИФ. 

    

     Декан:

      (проф. д-р П. Митев)
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