
     РЕШЕНИЯ НА ФС НА ИФ 

     ПРОТОКОЛ № 7/26.04.2016 г. 

1. Одобри научно жури за провеждане на защита на докторска 
дисертация на докторантите: 

- Явор Саръев 

- Александра Миланова 

- Росен Гацин 

- Георги Богданов 

2. Зачисли Надежда Тодорова на свободна докторантура. 

3. Отчисли с право на защита Пламен Ангелов Иванов докторант на 
самостоятелна подготовка. 

4. Отчисли без право на защита Елена Петрова Георгова, задочен 
докторант. 

5. Одобри темите на докторантите: 

- Явор Кирилов Митов „Военно-административно устройство на 
българските земи под византийска власт (971-1018)”. 

- Христин Динков Лалев „Видинското царство в контекста на 
българския държавно-политически модел през ХІV век”. 

- Божидарка Илчева Иванова „Гадателните книги като извор за 
Мария Ангелова Новакова „Българските институции във Видин 
през епохата на Танзимата (1839-1876 г.)”. 

- Мария Ангелова Новакова „Българските институции във Видин 
през епохата на Танзимата (1839-1876 г.)”. 

- Гергана Атанасова Атанасова „Езикът на политическия 
либерализъм по страниците на възрожденския печат 
(1856-1878 г.)”. 

- Александър Анимиров Златанов „Казак алаят на Михаил 
Чайковски – между Европа и Османската империя”. 



- Пламен Валентинов Петров „Изкуството и политиката през 70-
те години на ХХ век”. 

- Марина Яниславова Иванова „Типология на съжителството в 
домакинствата на висшисти в София и Виена (края на 20 – 
началото на 21 в.)”. 

- Иванка Владимирова Абаджиева-Иванова „Миграции и 
етнокултурни процеси при ромските общности в България в 
началото на ХХІ век (Етноложко изследване)”. 

- Виолета Пламенова Караилиева „Археометрично изследване и 
реконструкция на бронзовите предмети от І-VІІ в. сл. Хр. от 
днешна Югоизточна България”. 

- Георги Михайлов Сенгалевич „Средновековна сграфито 
керамика с монограми и други подглазурни съкращения от 
българските земи”. 

- Даниел Иванов Иванов „Средновековни крепости и 
укрепления в Западна България. Възможности за експониране 
и социализация”. 

- Дженьо Минчев Дженев „Динамика и трансформация на 
селищната система на Долен Дунав (края на ІХ – ср. на ХІ 
в.)”. 

- Станимир Жасминов Първанов „Енеолитните селища от района 
на Варненските езера”. 

- Владимир Станимиров Стайков „Етно-културни връзки по 
Долен и Среден Дунав през Ранното средновековие, VІІ-ХІ в. 
(по данни на некрополите)”. 

- Анелия Любомирова Пировска „Техника и технология на 
колористичната украса в праисторията”. 

6. Одобри корекцията на темите на докторантите: 

- Виолета Милчева „Монохромна керамика от елинистичната 
епоха от Мсамбрия Понтика”. 

- Филип Колев „Селищен живот в долината на Средна Струма 
през римската епоха”. 



7. Одобри индивидуалните учебни планове за работа на 
докторантите: Самуил Стойков Шивачев; Милен Петров Кънчев; 
Николай Живков Димитров; Глория Стойчева Стоева; Ивана 
Иванова Николова; Денчо Стефанов Данчев; Ангел Юлиянов 
Апостолов; Явор Кирилов Митов; Христин Динков Лалев; 
Божидарка Илчева Иванова; Мария Ангелова Новакова; Гергана 
Атанасова Атанасова; Александър Антимиров Златанов; Пламен 
Валентинов Петров; Марио Тодоров Филипов; Любомир Георгиев 
Рачев. 

8. Одобри частичните корекции от уч. 2016/2017 г. в уч. план 
на:  

- МП „Историко-етнически модели на националната сигурност”. 

- МП „Античност и Средновековие”. 

- МП „Българско Средновековие: държава, общество, култура” 
за:  редовно обучение – специалисти; редовно обучение – 
неспециалисти; задочно обучение – специалисти, задочно 
обучение – неспециалисти. 

- МП „Християнство и ислям на Балканите” – редовно обучение, 
специалисти; редовно обучение – неспециалисти. 

- специалност  История – редовно 3 курс, уч. и задочно 
обучение, като специализацията „История на България 15-19 
век” се разделя на две специализации: „История на българските 
земи 15-17 век” и „Българско възраждане”. 

9. Одобри учебните програми на дисциплините: 

- „Дигитални ресурси в помощ на античните дисциплини”;  

- „Res publika Romana. Институции и експанзия в 
Средиземноморието (V – I в. пр. Хр.)”; 

- „Средновековна България и Папството ІХ-ХІV в.”,  

- „Език и книжнина в средновековна България”,  

- „История на средновековната латинска литература”,  

 - „Старобългарски език”; 

- „Българите през ХІХ век – националното начало”; 



- „Наченки на стопанската модернизация по българските земи 
през ХVІІІ-ХІХ век”;  

- „Българският църковен въпрос и влиянието на католицизма и 
протестантството”;  

- „Личности в микро- и макро- рамка. Български казуси от ХVІІІ-
ХІХ век”,   

- „Християнство и модернизация (българският опит от ХІХ век)”; 
- „Руската империя и българите през Възраждането”;  

- „Журналистика и периодичен печат през Възраждането”. 

10. Предлага на АС на СУ да бъде присъдено званието „Почетен 
доктор на Софийския университет” на проф. д-р Хайнц Духарт. 

11. Отпуска от бюджета на ИФ сумата от 500 лв. за част от 
транспортните разходи (автобус) на учебната екскурзия по 
маршрут София –Прищина-София. 

12. Одобри провеждане на кръгла маса на тема „Източна Европа 
и Латинска Америка – минало и перспективи”. 

     Декан: 

      (доц. д-р Т. Попнеделев) 


