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РЕШЕНИЯ 
на НС на ИИИзк 

от заседанието му, проведено на 18 декември 2020 г. 
 

 
1. НС реши: Приема за отчетен плановия проект Генезис на украсата 

за конска амуниция в Тракия (V в. пр. Хр.) на гл. ас. д-р Руслан 
Стойчев от сектор Изобразителни изкуства 
 

2. НС реши: Приема тема Ранни конници. Зооморфни и растителни 
мотиви в апликациите за конска сбруя от V в. пр. Хр. за нов планов 
проект на гл. ас. д-р Руслан Стойчев от сектор Изобразителни 
изкуства. Срок 2 години, от 18.12.2020 до 18.12.2022 г.  
 

3. НС реши: Приема научния отчет на проф. д-р Бисерка Пенкова,  
ръководител на проекта Актуализация и подготовка за печат на 
Корпус на стенописите от XVI век в България, разработван втора 
година в рамките на Националната научна програма 
Културноисторическо наследство, национална памет и обществено 
развитие (КИННПОР 

 
4. НС реши: Приема тема Влиянието на държавните политики в 

областта на културата върху съвременното българско 
анимационно кино за дисертационния труд на Лъчезар Велинов, 
редовен докторант към сектор Екранни изкуства; утвърждава 
индивидуалния му план за обучение и проф. д-р Надежда Михайлона 
негов научен ръководител 

 
5. НС реши: Одобрява предложението на Атестационната комисия 

текущата атестация да се проведе по настоящите Правила за 
атестация и атестационната карта, приети от НС на 26.06.2020 г., а 
промените да бъдат въведени за следващата атестация. Удължава 
срока за предаване на атестационните карти до 31.03.2021 г. 

 
6. НС реши: Отчислява с право на защита от 01.01.2021 г. редовните 

докторанти: Ани Янева и Петър Денчев от сектор Театър; Наташа 
Ноева от сектор Изобразителни изкуства и Янчо Михайлов от 
сектор Екранни изкуства 

 



 
НС на ИИИзк,XII-то заседание от 18.12.2020 г. 

      /ИС   2 
 

7. НС реши: Одобрява предложените от сектор Изобразителни 
изкуства за допълнителни специализирани докторантски курсове 

 
8. НС реши: Одобрява предложението на гл. ас. д-р Дарина Бойкина и 

ас. Веселина Йончева за кандидатстване с проект Визуализирайки 
сакралното: регистър на зографи, майстори резбари, златари и 
академични художници, работили в църквите на София (1878-1944). 
Част 1 пред Столична програма Култура 

 
9. НС реши: Присъжда наградата на ИИИзк Animated Heritage / 

Съживено наследство за 2020 г. на художника Ясен Панов в 
качеството  му на илюстратор на историческа, научна и детска 
литература 

 
10. НС реши: Удовлетворява молбата на проф. д-р Милена Георгиева за 

освобождаването ѝ като отговорен редактор и член на 
Организационния комитет на Изкуствоведските четения, модул 
Ново изкуство 

 
11. НС реши: Избира доц. д-р арх. Стела Ташева за отговорен редактор 

и член на Организационния комитет на Изкуствоведските четения, 
модул Ново изкуство и гл. ас. д-р Катерина Гаджева за и. д. 
отговорен редактор и член на Организационния комитет на 
Изкуствоведските четения, модул Ново изкуство 
 

12. НС реши: Удовлетворява молбата на Златина Вълчанова, редовна 
докторантка към сектор Екранни изкуства, за възстановяване на 
докторантските ѝ права от 01.01.2021 г. 
 

13. НС реши: Удовлетворява молбата на д-р Светлана Куюмджиева за 
издаване на дисертацията ѝ от ИИИзк без финансов ангажимент 
 

14. НС реши: Не удовлетворява молбата на д-р Иван Янакиев за 
получаване на ISBN от Института за издаване на дисертацията му от 
външно издателство 
 

15. НС реши: Зачислява в редовна докторантура от 01.01.2021 г.: 
Деница Езекиева-Данова по Театрознание и 
театрално изкуство 
Ева-Мария Иванова по Изкуствознание и 
изобразителни изкуства 
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Елиза Младенова по Кинознание, киноизкуство и 
телевизия 
Калина Томова по Музикознание и музикално 
изкуство 
 

 
 


