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РЕШЕНИЯ 
на НС на ИИИзк 

от заседанието му на 21 декември 2016 година 
 
 

1. НС реши: Одобрява Правилника за дейността на Центъра за 
информационна, издателска и проектна дейност 

2. НС реши: Одобрява тема Иновативни методи на биониката и 
биомиметиката в архитектурата и техните трансформации за 
дисертационен труд на Нона Цекова, редовна докторантка към сектор 
Изобразителни изкуства; утвърждава индивидуален план за работа и доц. 
д-р арх. Стела Ташева за научен ръководител на докторантката 

3. НС реши: Приема за отчетен плановия проект Скулптурни паметници с 
изображения на митове от Долна Мизия и Тракия на гл. ас. д-р Марина 
Колева от сектор Изобразителни изкуства 

4. НС реши: Приема тема Скулптурна декорация на дома в Долна Мизия и 
Тракия през римската епоха за нов планов проект на гл. ас. д-р Марина 
Колева от сектор Изобразителни изкуства. Срок 2 години, от 3 
декември 2016 до 3 декември 2018 г.  

5. НС реши: Одобрява отчетите по международните проекти, включени в 
научния план на института: 

Изкуството на XVIII и XIX в. Дебърска и Самоковска художествени 
школи, ръководител чл.-кор. проф. Иванка Гергова. Представяне 
на текст по проекта Дебърски майстори във Видинска епархия, т. 1. 
Рецензент доц. д-р Александър Куюмджиев; 
Културна интеграция и устойчивост на Балканите, ръководител 
проф. д. изк. Милена Божикова и 
От паганизъм към християнство – ритуал и изкуство (балканските 
провинции през III – VI в.), ръководител доц. д-р Ива Досева 
Художествени взаимодействия между българските и румънските 
земи през XIV – XX век, ръководител проф. д-р Ингеборг Братоева-
Даракчиева 

 
6. НС реши: Отчислява с право на защита, считано от 01.01.2017 г.: 

арх. Адриана Сърбова, редовна докторантка към сектор 
Изобразителни изкуства 
Вяра Млечевска, редовна докторантка към сектор Изобразителни 
изкуства 
Зорница Каменова, редовна докторантка към сектор Театър 
Петър Керкелов, редовен докторант към сектор Музика 
Росен Спасов, редовен докторант към сектор Екранни изкуства 
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7. НС реши: Зачислява в редовна докторантура, считано от 01.01.2017 г.: 
Ива Маргаритова Янчева към сектор Музика 
Илко Евгениев Ганев към сектор Театър 
Янчо Георгиев Михайлов към сектор Екранни изкуства 

 
8. НС реши: Да бъде поискана от Центъра за обучение при БАН една 

допълнителна бройка за редовна докторантура по Кинознание, 
киноизкуство и телевизия, на която да бъде зачислена издържалата 
конкурсните изпити кандидатка Златина Антова  

9. НС реши: На основание чл. 31 (3) от Правилника за дейността на ИИИзк 
избира гл. ас. д-р Румяна Николова за председател и гл. ас. д-р Маргарита 
Куюмджиева за секретар на Атестационната комисия 

10. НС реши: Избира д-р Гергана Дончева, д-р Елица Гоцева, д-р Петър 
Кърджилов, д-р Петър Одаджиев и доц. д. изк. Петя Александрова за 
асоциирани членове към сектор Екранни изкуства за срок от 4 години, от 
21.12.2016 до 21.12.2020 г. 

11. НС реши: Одобрява отчета на доц. д-р Росица Драганова за работата на 
семинара Музикалнокултурни практики  

12. НС реши: Одобрява конспект за кандидат докторантски изпит по 
когнитивно музикознание, информационни системи и моделиране 

 


