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РЕШЕНИЯ 
на НС на ИИИзк 

от заседанието му на 17 декември 2018 г. 

 

1. НС реши: Избира ръководен екип на Института за изследване на 

изкуствата в състав: 

доц. д-р Иван Ванев, заместник директор, и 

доц. д-р Радостина Нейкова, научен секретар, в рамките на 

мандата на директора, до 09.11.2022 г. 

 

2. НС реши: Избира проф. д. изк. Николай Йорданов за председател на 

Научния съвет с мандат 4 години, от 17.12.2018 до 17.12.2022 г. 

 

3. НС реши: Избира проф. д-р Надежда Михайлова за заместник 

председател на Научния съвет с мандат 4 години, от 17.12.2018 до 

17.12.2022 г.  

 

4. НС реши: Избира в състава на Научния съвет гл. ас. д-р Елица 

Гоцева-Барекова, млад учен с право на съвещателен глас, с мандат 4 

години, от 17.12.2018 до 17.12.2022 г. 

 

5. НС реши: Одобрява предложението на доц. д-р Емануел Мутафов за 

предсрочно прекратяване на мандата на ръководителя на сектор 

Изобразителни изкуства доц. д-р Иван Ванев, считано от 01.01.2019 

г. 

 

6. НС реши: Одобрява научния отчет на финансирания от Фонд 

Научни изследвания проект Българският ХХ век в изкуствата и 

културата с ръководител проф. д-р Йоана Спасова-Дикова 

 

7. НС реши: Зачислява, считано от 01.01.2019 г.: 

Наталия Грънчарова в редовна докторантура по 

специалността Изкуствознание и изобразителни изкуства 

(ръкописна книга), 8.1.; 

Александр Морозов в редовна докторантура по специалността 

Музикознание и музикално изкуство (църковна музика), 8.3.; 

Биляна Петрова в редовна докторантура по специалността 

Театрознание и театрално изкуство, 8.4. и 
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Анджела Гоцис в редовна докторантура по специалността 

Кинознание, киноизкуство и телевизия, 8.4., всички със срок 

на обучение 3 години, до 01.01.2022 г. 

 

8. НС реши: Препоръчва на следващото заседание на НС секторите да 

предложат условия за стимулиране на спазването и изпълнението на 

образователната и научната програма на докторантите. Условията да 

бъдат включени в научния правилник на ИИИзк 

 

9. НС реши: Мария Габарова, която не е събрала никакви кредити за 

първата година на обучението си, да бъде ориентирана към 

прекъсване на докторантурата 

 

10. НС реши: Отчислява с право на защита, считано от 01.01.2019 г. 

редовните докторанти: 

Веселина Мирева от сектор Изобразителни изкуства, 

Илияна Петрова Саласар от сектор Музика и 

Росен Николов от сектор Музика 

 

11. НС реши: Препоръчва на ръководството на Института да не 

продължава трудовия договор на гл. ас. д-р арх. Илияна Овчарова 

въз основа на неприетия първи планов проект и ниския резултат от 

атестацията ѝ 

 

12. НС реши: Одобрява актуализирани цени на списанията Българско 

музикознание и Проблеми на изкуството: 

8, 00 лв. за единичен брой; 

30, 00 лв. за годишен абонамент; 

7, 00 лв. на единичен брой за служители на Института 

 

13. НС реши: Във връзка с минималните държавни изисквания, на които 

трябва да отговарят членовете на научни журита, в НАЦИД да бъде 

изпратено писмо за шестмесечна отсрочка за попълване на данните 

 

14. НС реши: На 20.12.2018 г. секторите да дадат предложения за 

присъждане на годишната награда на ИИИзк Animated Heritage 

 

15. НС реши: Текстовете на плановите проекти, които се представят за 

обсъждане в Научен съвет, да бъдат предварително разпращани на 

членовете му 
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16. НС реши: Следващото заседание на НС за обсъждане на отчета за 

2018 г. да се проведе на 18.01.2019 г., а ОСУ за приемане на отчета 

да е на 22.01.2019 г. 

 


