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РЕШЕНИЯ 

на НС на ИИИзк 

от заседанието му на 25 ноември 2016 година 

 

 

1. НС реши: Не одобрява предложената тема за дисертационен труд на Нона 

Цекова, редовна дожкторантка към сектор Изобразителни изкуства. 

Препоръчва преформулиране, конкретизиране и ограничаване на обекта 

на изследване 

2. НС реши: Одобрява предложението на ИГ Музикална съвременност за 

връщане на дисертационния труд на редовната докторантка Мария Русева 

за доработка за срок от шест месеца, от 25.11.2016 до 25.05.2017 г. 

3. НС реши: На основание чл. 1, ал. 5, т. 3 от Правилника за условията и 

реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични 

длъжности в БАН, Правилата за условията и реда за преминаване от 

академична длъжност на същата или на съответна академична длъжност 

от друго висше училище или научна организация, вкл. и от други 

европейски държави, без конкурс и избор, приети от НС на ИИИзк на 29 

април 2011 г., и решения на Постоянната комисия за редовността на 

документите в ИИИзк и на Научната комисия за становище за 

процедурата, по която е избран кандидатът, приравнява доц. д-р 

Бисерка Пенкова на академичната длъжност професор от НХА в 

ИИИзк, считано от 25.11.2016 г.  
4. НС реши: На основание чл. 1, ал. 5, т. 3 от Правилника за условията и 

реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични 

длъжности в БАН, Правилата за условията и реда за преминаване от 

академична длъжност на същата или на съответна академична длъжност 

от друго висше училище или научна организация, вкл. и от други 

европейски държави, без конкурс и избор, приети от НС на ИИИзк на 29 

април 2011 г., и решения на Постоянната комисия за редовността на 

документите в ИИИзк и на Научната комисия за становище за 

процедурата, по която е избран кандидатът, приравнява доц. д. изк. 

Елена Попова на академичната длъжност професор от от ВТУ в 

ИИИзк, считано от 25.11.2016 г.  
5. НС реши: Избира научно жури по обявен в ДВ бр. 79/07.10.2016 г. 

конкурс за заемане на академичната длъжност професор за нуждите на ИГ 

Средновековно и възрожденско изкуство в състав: 

проф. дфн Анисава Милтенова, ИЛ 

проф. дфн Боряна Христова, СУ 

проф. дфн Вася Велинова, СУ, ЦСВП 

проф. д. изк. Елена Попова, ИИИзк 

чл.-кор. проф. Елка Бакалова 
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доц. д-р Емануел Мутафов, ИИИзк 

чл.-кор. проф. Иванка Гергова, ИИИзк 

проф. д.и.н. Иван Билярски, ИИИ, резервен член 

доц. д-р Ралица Русева, ИИИзк, резервен член 

 

6. НС реши: Избира доц. д-р Иванка Влаева, доц. д-р Любомир Кавалджиев 

и доц. д. н. Марияна Булева за асоциирани членове към сектор Музика, ИГ 

Музикална култура и информация, за срок от 4 години, от 25.11.2016 до 

25.11.2020 г. 
7. НС реши: Избира доц. д-р Виолета Василчина за асоцииран член към 

сектор Изобразителни изкуства, ИГ Ново българско изкуство, за срок от 

4 години, от 25.11.2016 до 25.11.2020 г. 
8. НС реши: Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност 

професор по Теория и история на архитектурата (социални аспекти на 

архитектурата) за нуждите на ИГ Ново българско изкуство  

9. НС реши: Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност 

професор по Театрознание и театрално изкуство (теория и история на 

актьорското изкуство) за нуждите на сектор Театър  

10. НС реши: Отлага по молба ва проф. д. изк. Елисавета Вълчинова-Чендова 

обсъждането на проекта за правилник за дейността на Центъра за 

информационна, издателска и проектна дейност за следващото заседание 

11. НС реши: Прекратява предсрочно мандата на доц. д-р Стефка Венкова 

като научен секретар на ИИИзк по нейна молба, считано от 25.11.2016 г. 

12. НС реши: На основание чл. 11 (2), т. 3 от Правилника за дейността на 

ИИИзк избира доц. д-р Радостина Нейкова за научен секретар на ИИИзк с 

мандат 4 години, от 25.11.2016 до 25.11.2020 г.  

13. НС реши: Избира гл. ас. д-р Йосиф Аструков за член на Атестационната 

комисия на ИИИзк от квотата на сектор Екранни изкуства на мястото на 

доц. д-р Радостина Нейкова в рамките на мандата на АК, от 20.03.2015 до 

20.03.2018 г. 
14. НС реши: Одобрява включването на ИИИзк в консорциум Тематичен 

канал Византийско изкуство и археология в сътрудничество с 

Университета на Болоня (Италия), Йонийския университет (Корфу, 

Гърция) и Свободния университет на Кипър, във връзка с кандидатстване 

по програмата на ЕС 2016 CEF Telecom Call – Europeana 

15. НС реши: Учредява постоянен интердисциплинарен научен семинар 

Сценични и екранни изкуства – граници и взаимодействия. Избира проф. д. 

изк. Ромео Попилиев за ръководител на семинара 

16. НС реши: Одобрява конспект за втори докторантски минимум на Иван 

Янакиев, редовен докторант към сектор Музика 

17. НС реши: Одобрява конспект за втори докторантски минимум на Христо 

Тонев, редовен докторант към сектор Изобразителни изкуства 

 


