
     РЕШЕНИЯ НА ФС НА ИФ 

     ПРОТОКОЛ  № 9/23.06.2015 г. 

1. одобри комисията за обявения конкурс за асистент по професионално 

направление 2.2. История и археология (история на българските земи 

ХV-ХVІІ век), със срок 3 месеца; 

2. одобри научно жури за присъждане на  образователна и научна степен 

„доктор” на Васил Тенекеджиев; 

3. зачисли Николай Димитров Кривокапов. За научен ръководител избра 

проф. д-р Евгения Калинова; 

4. зачисли Петьо Пламенов Иванов. За научен ръководител избра доц. д-

р Георги Николов; 

5. отчисли с право на защита редовния докторант Бисер Иванов Нушев; 

6. удължи с шест месеца докторантурата на: Мая Симеонова Иванова и 

Крум Красимиров Златков; 

7. одобри темата за докторантура на редовния докторант: 

-  Виктория Ташова Митрова „Медицината и модернизацията на 

балканските общества в междувоенния период 1919-1939 г.”; 

- Петър Захариев Добрев „Чифликчиите Холевич в Османската империя, 

България и Румъния – ХІХ-ХХ в.”; 

- Красимира Красимирова Йорданова „Моравска Сърбия (1389-1427): 

между османското нашествие, Балканите и католическа Европа”; 

8. одобри индивидуалните учебни планове за работа на редовните 

докторанти: Виктория Ташова Митрова; Петър Захариев Добрев и 

Красимира Красимирова Йорданова. 

9. одобри атестацията на Генчо Красимиров Банев, докторант на 

самостоятелна подготовка. 

10.увеличи часовете на: д-р Жулиета Борин; доц. д-р Румяна Георгиева и 

проф. дин Румен Иванов, хоноруваните преподаватели за уч. 

2015/2016 г. 

11.избра за хонорувани преподаватели за уч. 2015/2016 г.: доц. д-р 

Дочка Аладжова; доц. д-р Володя Георгиев; д-р Лидия Домарадска; гл. 

ас. д-р Калин Димитров; доц. д-р Стефан Александров; проф. д-р 

Цветана Кьосева; доц. д-р Мария Гюрова; д-р Ваня Петрова; гл. ас. д-р 

Маргарит Дамянов; доц. д-р Милена Тонкова; гл. ас. д-р Боян 

Думанов; гл. ас. д-р Евелина Тодорова; гл. ас. д-р Борислав 



Бориславов; проф. дин Калин Порожанов;  доц. д-р Красимир 

Ников; доц. д-р Мария Рехо; гл. ас. д-р Венета Ханджийска; д-р Ангел 

Ангелов; гл. ас. д-р Виктория Русева; доц. д-р Гергана Кабакчиева; д-

р Никола Тонков; д-р Екатерина Цекова и доц. д-р Захари Захариев. 

12.одобри частичните корекции в учебния план на специалност 

Археология (ОКС бакалавър), валидни от уч. 2015/2016 г.; 

13.командирова: 

-  доц. д-р Ангел Николов до Саарбрюкен (Германия) за периода от 16 

до 30 декември 2015 г. с право на пътни по маршрут София – 

Франкфурт на Майн – София (самолет) и Франкфурт на Майн – 

Саарбрюкен - Франкфурт на Майн (влак) – средствата са от бюджета 

на ИФ. Дневни и квартирни са за сметка на приемащата страна. 

- гл. ас. д-р Иван Вълчев до Тюбинген (Германия) за периода от 14 до 

17 октомври 2015 г. с право на пътни по маршрут София – Франкфурт 

на Майн – София (самолет) и Франкфурт на Майн – Тюбинген - 

Франкфурт на Майн (влак), дневни и квартирни – средствата са от 

бюджета на ИФ. 

- гл. ас. д-р Румяна Колева до Анталия (Турция) за периода от 18 до 25 

октомври 2015 г. с право на пътни по маршрут София – Анталия – 

София (самолет), дневни, квартирни и такса правоучастие в размер на 

30 евро – средствата са от бюджета на ИФ. 

- доц. дин Иван Първев до Саарбрюкен (Германия) за периода от 1 до 15 

септември 2015 г. с право на пътни по маршрут София – Франкфурт на 

Майн – София (самолет) и Франкфурт на Майн – Саарбрюкен - 

Франкфурт на Майн (влак) – средствата са от бюджета на ИФ. Дневни 

и квартирни са за сметка на приемащата страна. 

 

 

Декан: 

 (проф. П. Митев) 


