
 
НС на ИИИзк, VII-мо заседание от 08.07.2016 година 

ИС  1 

 

 

 

РЕШЕНИЯ 

на НС на ИИИзк 

от заседанието му на 8 юли 2016 година 

 

 

1. НС реши: Приема тема Креативност и иновация в архитектурната форма за 

нов планов проект на доц. д-р арх. Веселина Пеневска от сектор 

Изобразителни изкуства. Срок 3 години, от 08.07.2016 до 08.07.2019 г. 

2. НС реши: Одобрява концепцията на проф. д. изк. Анелия Янева за развитие на 

ИГ Музикален театър, 2016 – 2020 г. 

3.  НС реши: Одобрява концепцията на доц. д-р Венцислав Димов за развитие на 

ИГ Етномузикология, 2016 – 2020 г. 

4. НС реши: Зачислява спечелилите конкурса от допълнителната сесия за 

учебната 2015/2016 година докторанти: 

Дарина Янкова Бойкина в редовна докторантура по 

Изкуствознание и изобразителни изкуства 

Нона Петкова Цекова в редовна докторантура по 

Теория и история на архитектурата, 

и двете със срок на обучение три години, от 01.07.2016 до 01.07.2019 г. 

 

5. НС реши: Избира научно жури по процедура за присъждане на образователната 

и научна степен доктор на Петър Одаджиев, докторант на самостоятелна 

подготовка към сектор Екранни изкуства, в състав: 
проф. д-р Бистра Атанасова 

доц. д-р Иван Иванов, НАТФИЗ 

проф. д-р Михаил Мелтев, НБУ 

проф. д-р Надежда Маринчевска, ИИИзк 

проф. д-р Румяна Каракостова, ИИИзк 

проф. д. изк. Мая Димитрова, ИИИзк, резервен член 

доц. д-р Невелина Попова, НБУ, резервен член 

 

6. НС реши: Избира научно жури по процедура за присъждане на образователната 

и научна степен доктор на Мария Спиридонова, редовна докторантка към 

сектор Изобразителни изкуства, в състав: 
доц. д-р Благовеста Иванова, АМТИИ  

проф. д-р Елена Генова, ИИИзс 

проф. д. изк. Елена Попова, ИИИзк 

чл.-кор. проф. Елка Бакалова 

доц. Миглена Прашкова, ВТУ 

проф. д-р Бисерка Пенкова, ИИИзк, резервен член 

проф. д-р Николай Шиваров, СУ, резервен член 
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7. НС реши: Избира Работна група, която в срок до 15 ноември 2016 г. да 

изработи проект за Правилник за издателската дейност и за работата на 

Центъра за информационна, издателска и проектна дейност, в състав: 
проф. д-р Бисерка Пенкова 

проф. д. изк. Елисавета Вълчинова-Чендова 

проф. д-р Надежда Маринчевска 

проф. д-р Николай Йорданов, председател 

Тереза Бачева, ръководител на ЦИИПД 

 

8. НС реши: Утвърждава доц. д-р арх. Стела Ташева за нов научен ръководител 

на редовната докторантка Веселина Мирева 

9. НС реши: Поради напускане на института прекратява членството на доц. 

д-р арх. Мария Давчева в Научния съвет на ИИИзк  

10. НС реши: Заявлението на доц. д-р арх. Стела Ташева за включването ѝ в 

състава на ИГ Ново българско изкуство да бъде обсъдено на заседание на 

сектор Изобразителни изкуства  

11. НС реши: Удовлетворява молбата на чл.-кор. проф. Иванка Гергова 

книгата ѝ Църквата „Рождество Богородично” в Берковица да бъде 

издадена от ИИИзк  

12. НС реши: Приема предложението на директора на ИИИзк за промяна в 

екипа му, в съответствие с чл. 11, ал. 2, т. 3 от Правилника на института, 

да прекрати предсрочно мандата на доц. д-р Миглена Ценова-Нушева като 

научен секретар 


