
РЕШЕНИЯ
 НА ФС НА ИФ, ПРОТОКОЛ № 6, СЪСТОЯЛ СЕ НА 14.02.2017 Г.

1. ФС на ИФ избра доц. д-р Надя Иванова Манолова – Николова за заемане 
на академичната длъжност „професор” по професионално направление 
2.2.История и археология - /история на България -история на Българското 
Възраждане/.

2. ФС на ИФ избра д-р Боряна Николаева Митева за главен асистент по по 
професионално направление 2.2. История и археология/нова и най-нова 
обща история – съвременна история/. 

3. ФС на ИФ предлага на АС на СУ да обяви конкурс за главен асистент по 
професионално направление 2.2. история и археология (стара история).

4. ФС на ИФ предлага на АС на СУ да обяви конкурс за главен асистент по 
професионално направление 2.2. история и археология (История на 
България - История на Българското възраждане).

5. ФС на ИФ предлага на АС на СУ да обяви конкурс за главен асистент по 
професионално направление 2.2. история и археология (Праистория).

6. ФС на ИФ одобри научното жури за обявения в ДВ бр. 103/27.12.2016 г. 
конкурс за професор по професионално направление 2.2. История и 
археология (нова балканска история – Централна Европа и Балканите, 
ХVІІ-ХІХ в.).

7. ФС на ИФ одобри научното жури за обявения в ДВ бр. 103/27.12.2016 г. 
конкурс за доцент по професионално направление 2.2. История и 
археология (история на СССР).

8. ФС на ИФ одобри научното жури на Христо Христозов.
9. ФС на ИФ одобри научното жури на Яна Берова.
10.ФС на ИФ одобри научното жури на Кирил Младенов.
11.ФС на ИФ одобри научното жури на Стефан Колев
12.ФС на ИФ одобри научното жури на Тервел Попов.
13.ФС на ИФ одобри научното жури на Борис Боев.
14.ФС на ИФ отчисли с право на защита Диана Владимирова Витанова, 
счита от 01.02.2017 г.

15.ФС на ИФ одобри атестациите на докторантите: Бианка Ваньова 
Василева с научен ръководител проф. дин Диляна Ботева и Борислав 
Владимиров Събов, с научен ръководител проф. дин Диляна Ботева. 
Николай Димитров, с научен р-л Борислав Гаврилов; Ангел Апостолов, с 
научен р-л доц. Костадин Грозев; Ивана Николова, с научен р-л доц. 
Костадин Грозев; Лъчезар Кацев, с научен р-л проф. Искра Баева; 
Надежда Янковска, с научен р-л проф. Искра Баева; Самуил Шивачев, с 
научен р-л проф. Искра Баева; Милен Кънчев, с научен р-л доц. Росица 
Ташева; Мартин Димитров, с научен р-л доц. Дарина Григорова; Глория 
Стоева, с научен р-л доц. Дарина Григорова; Евлоги Станчев, с научен р-л 
доц. Алексей Кальонски; Денчо Данчев, с научен р-л доц. Гергана 



Алексиева, Рамона Димова с науч. р-л проф. А. Нейкова, Станислав 
Илиев с научен р-л доц. д-р Хр. Попов, Мартин Христов с научен р-л 
проф. д-р Красимир лещаков, Георги Ганецовски с науч. р-л доц. д-р П. 
Георгиева,Димитър Чернаков с науч. р-л доц. д-р П. Георгиева, Николина 
Рангелова с науч. р-л проф. Кр. Лещаков, Румяна Йорданова с науч. р-л 
доц. д-р П. Георгиева, Виолета Милчева с науч. р-л доц. д-р А. Божкова, 
Филип Колев с науч. р-л К. Рабаджиев, Деница Илиева с науч. р-л проф. 
Кр. Лещаков, Петр минков с науч. р-л доц. д-р Хр. Попов, Милена Крумова 
с науч. р-л проф. К. Рабаджиев, Екатерина Джумалиева с науч. р-л проф. 
Т. Стоянов, Виолета Караилиева с науч. р-л доц. д-р Георги Мавров, 
Георги Сенгалевич  с науч. р-л доц. д-рК. Хаджиев, Даниел Иванов с науч. 
р-л проф. Т. Стоянов, Дженьо Дженев с науч. р-л  доц. д-р Павел Петков, 
Владимир Стайков с науч. р-л Людмила Дончева-Петкова, Станимир 
Първанов с науч. р-л доц. д-р Петя Георгиева, Аделина Пировска с науч. 
р-л доц. д-р Г. Мавров

16.ФС на ИФ увеличи хоноруваните часове на гл. ас. д-р Виктория Русева.
17.ФС на ИФ одобри частичната промяна: Спецкурсът „Ориенталците в 
кръстоносната пропаганда”, 3 курс, летен семестър воден от доц. Ал. 
Николов,  да бъде заменен с „Средновековният университет” от доц. д-р 
Ивайла Попова.

18.ФС на ИФ избра за хоноруван преподавател д-р Стоян Стоянов, който да 
поеме дисциплината „Разузнаването в международните отношения” през 
втория семестър на магистърска програма „Дипломация и разузнаване на 
Балканите” с 21 „ДА”, 3 „НЕ” при 24 гласували. 

19.ФС на ИФ прие програми на гл. ас. д-р Милена Петкова-Енчева „ История 
на блгарските земи ХV – ХVІІ в.” в сп. Етнология, на д-р 
МаксимБенвенисти – История на ционизма в сп. Хебраистика и на доц. д-
р Румяна Маринова-Христиди – История на Държавата Израел в сп. 
Хебраистика

20.ФС на ИФ гласува проф. Красимира Табакова да бъде командирована от 
2 до 8 април 2017 г. в Сан Себастиан, Испания,  като отпуска от бюджета 
на ИФ 300 евро за покриване на част от разходите за такса правоучастие. 
Пътни дневни и квартирни са за сметка на командирования.

21.ФС на ИФ гласува гл. ас. д-р Милена Петкова-Енчева да бъде 
командирована до Гърция за периода от 23 до 28 май 2017 г. с право на 
пътни по маршрут София-Солун-Янина-Солун-София (автобус) и 
нощувки. Средствата са от бюджета на ИФ.

22.ФС гласува да бъдат отпуснати 500 евро от средствата на Исторически 
факултет на всеки от колегите по Програма „Еразъм” в Университета в 
Хайфа, Израел във връзка с възникнали непредвидени разходи.


