
    РЕШЕНИЯ НА ФС НА ИФ 

    ПРОТОКОЛ № 11/19.07.2016 г. 

1. избра д-р Милена Иванова Петкова-Енчева на академичната 

длъжност „главен асистент” по професионално направление 2.2. 

История и археология (История на българските земи 15-17 век). 

2. избра д-р Албена Пламенова Симова на академичната длъжност 

„главен асистент” по професионално направление 2.2. История и 

археология (Нова история). 

3. предлага на АС на СУ да бъде обявен конкурс за академичната 

длъжност „професор” по професионална направление 2.2. 

История и археология (съвременна история), със срок два 

месеца. 

4. предлага на АС на СУ да бъде обявен конкурс за академичната 

длъжност „асистент” по професионална направление 2.2. 

История и археология (Съвременна българска история), със срок 

два месеца. 

5. одобри състава на научното жури за провеждане на защита на 

докторска дисертация на редовната докторантка Мая Симеонова 

Иванова. 

6. отчисли с право на защита докторантите: Любомир Трайчев 

Коцев, Яна Стефанова Берова, Валентина Недялкова Неделчева, 

Пламена Коева, Борис Пламенов Боев. 

7. одобри атестацията на редовния докторант Петьо Пламенов 

Иванов. 

8. избра за хонорувани преподаватели за уч. 2016/2017 г.: доц. д-р 
Румен Генов; д-р Йоргос Христидис; проф. дикн Нина 
Дюлгерова; доц. д-р Димитър Вечев; д-р Зоя Иванова; д-р 
Братислав Иванов, проф. д-р Георги Маринов.  



9. увеличи хоноруваните часове на гл. ас. д-р Виктория Русева. 

10.одобри частична промяна на учебния план на специалност 

„Минало и съвремие на Югоизточна Европа”, като броя на 

часовете упражнения по дисциплината „История на Българското 

възраждане” от 15 ч. стават 30 ч. 

11.одобри нова избираема дисциплина „Манастирските библиотеки, 

скриптории, архиви и манастирското книжовно наследство в 

Българското културно пространство в периода 9-19 в.”, с 

хорариум 30 ч. л. за специалност Архивистика и 

документалистика и одобри програмата на дисциплината. 

12.одобри частична, еднократна промяна в учебния план на сп. 

История, задочно обучение за уч. 2016/2017 г., като през ІХ сем. 

ще се чете дисциплината „Политическа мисъл в 

ранносредновековна България”, а през Х сем. - „Духовна култура 

на средновековна България”. 

13.одобри избираемата дисциплина за „Градският живот във 

византийска България (края на Х – края на ХІІ век) между 

традицията и промяната”, с хорариум 30 ч. л., 6 сем., р.о. и 15 ч. 

л., 8 сем., з.о. за специализацията Средновековна българска 

история, учебни планове на сп. История, р.о. и з.о. и одобри 

програмата на дисциплината. 

14.одобри избираемата дисциплина за „Изкуството на Византия и 

монументалната живопис в България ІV до ХІV век”, с хорариум 

30 ч. л., 6 сем., р.о. и 15 ч. л., 8 сем., з.о. за специализацията 

Средновековна българска история, учебни планове на сп. 

История, р.о. и з.о. и одобри програмата на дисциплината. 

15.одобри доц. д-р Александър Николов да е в едногодишен 
творчески отпуск, считан 01.10.2016 г. 



16.одобри провеждането на международна докторантска 
конференция. 

17.прие предложението на работната група  за 
кандидатстудентския изпит по История на България да е тест и 
тема. 

18.гласува Красимира Йорданова да бъде командирована за 
периода от 21 до 26 август 2016 г. до Белград (Р Сърбия) с 
право на пътни (автобус) – средствата са от бюджета на ИФ. 
Квартирните са за сметка на командирования. 

Декан: 

 (доц. Т. Попнеделев)


