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РЕШЕНИЯ 

на НС на ИИИзк 
от заседанието му, проведено на 19 декември 2022 г. 

 
 
 
1. НС реши: Избира проф. д-р Горица Найденова за председател и доц. д-

р Иван Ванев за заместник председател на Научния съвет на ИИИзк, 
БАН, с мандат 4 (четири) години, от 19.12.2022 до 19.12.2026 г. 
 

2. НС реши: Избира в състава на Научния съвет гл. ас. д-р Дарина 
Бойкина, млад учен до 35 г. с право на съвещателен глас, с мандат 4 
години, от 19.12.2022 до 19.12.2026 г. 
 

3. НС реши: Одобрява предложението на проф. д-р Йоана Спасова-
Дикова за предсрочно прекратяване на мандата на ръководителя на 
сектор Екранни изкуства доц. д-р Андроника Мартонова 

 
4.  НС реши: Утвърждава избора на доц. д-р Иван Ванев за ръководител 

на ИГ Средновековно и възрожденско изкуство. Мандат 4 години, от 
19.12.2022 до 19.12.2026 г. 
 

5. НС реши: Приема за отчетен първия планов проект Вътрешно-ладови 
взаимоотношения при фолклорнопесенната орнаментика. Подстъп 
към теория на „лад в лада“ в микросредата на орнаменталния модел 
на гл. ас. д-р Петър Керкелов от сектор Музика 

 
6. НС реши: Приема тема Опит за класификация на орнаментите в 

българската традиционна песен. Концептите „зона на третиране“ и 
„ладово пространство“ като основа за класификационни критерии за 
нов планов проект на гл. ас. д-р Петър Керкелов от сектор Музика. 
Срок 2 години, от 19.12.2022 до 19.12.2024 г. 

 
7. НС реши: Одобрява отчетите на докторантите на ИИИзк, БАН за 2022 

г. 
 

8. НС реши: Отчислява с право на защита от 01.01.2023 г. редовните 
докторанти: 
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Биляна Петрова от сектор Театър 
Дзана Иванова от сектор Музика 
Тереза Бачева от сектор Изобразителни изкуства 

 
9. НС реши: Зачислява Регина-Октавия Иванова в редовна докторантура 

към сектор Музика. Срок на обучение 3 години, от 01.01.2023 до 
01.01.2026 г. 
 

10. НС реши: Одобрява конспекта за втори докторантски минимум на Ева-
Мария Иванова, редовна докторантка към сектор Изобразителни 
изкуства 

 
 


