
     РЕШЕНИЯ НА ФС НА ИФ 

     ПРОТОКОЛ № 1/3.11.2015 Г. 

1. избра за заместник Декани на ИФ  

- доц. д-р Георги Николов Николов и  

- доц. д-р Мира Николаева Маркова; 

2. избра за ръководители на катедри: 

- „Нова и съвременна история” – доц. д-р К. Грозев 

- „История на България” – проф. д-р В. Янчев 

- „Археология” – доц. д-р П. Георгиева 

3. избра доц. д-р Красимир Петров Лещаков за професор по 

професионално направление 2.2. История и археология 

(археология-праистория). 

4. избра д-р Тина Николаева Георгиева за доцент по 

професионално направление 2.2. История и археология (нова 

и съвременна история –история на Русия). 

5. избра д-р Кремена Кирилова Йорданова за главен асистент  

по чл. 68 от КТ по професионално направление 3.1. 

Социология, антропология и науки за културата (политическа 

етнология). 

6. избра д-р Лили Грозданова Грозданова за главен асистент  по 
професионално направление2.2. История и археология 

(тракология). 

7. предлага на АС на СУ да обяви конкурс за заемане на 
академична длъжност главен асистент по професионално 

направление 2.2. История и археология (съвременна 
балканска история), със срок 2 месеца, на щатно място на 

катедрата (евентуален кандидат ас. д-р Христо Беров). 

8. отчисли задочния докторант Боряна Николаева Митева с 

право на защита, считано от 01.03.2015 г. 

9. одобри научното жури за присъждане на ОКС „доктор” на ас. 

Боряна Митева. 

10. избра за хонорувани преподаватели за уч. 2015/2016 г.: 

Лили Меламед – Токаджиева; Стела Динкова; Валери Колев, 

Виктория Митрова, Петър Добрев, Стойна Вахдат, Виктория 

Русева и Любомир Кръстев. 

11. увеличи хоноруваните часове на д-р Христо Мишков. 

12. одобри СИД „Интерпретации и употреби на историята на 

Балканите, ХVІ-ХІХ в.” за специалност История, р. и з.о. 



13. одобри София Исмаилова Шигаева-Митреска, докторант на 

самостоятелна подготовка по професионално направление 
2.2. История и археология (Нова и най-нова обща история) да 

прекъсне обучението си за 2 години, считано от 02.08.2015 г. 

14. командирова: 

- гл. ас. д-р Кирил Господинов Господинов до Краков (Полша) 

за периода от 1 до 12 декември 2015 г. с право на пътни 

София-Краков-София (автобус) – средствата са от бюджета на 

ИФ, дневни и квартирни са за сметка на приемащата страна; 

- командирова гл. ас. д-р Никола Дюлгеров до Каен (Франция) 

за периода от 5 до 10 декември 2015 г. с право на пътни 
(самолет София-Париж-София  и влак Париж-Каен-Париж),  

дневни и квартирни по предвидения грант. 

15. одобри отчета на гл. ас. д-р Радослав Спасов за    

командировката му в Рим (Италия). 

16. предлага на АС на СУ да удостои проф. д-р Тимъти Райс с 
почетното звание „Доктор хонорис кауза” на СУ. 

 

 

 

     Декан: 

      (доц. д-р Т. Попнеделев) 

 


